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Abstrakt 
Disertační práce se zabývá výzkumem, návrhem, realizací a otestování systémů pro 

aplikaci magnetického vektorového potenciálu na biologické materiály. Hlavním 

úkolem bylo analyzovat a navrhnout takové systémy, které by vektorový potenciál 

generovaly bez jiných nežádoucích polí, případně intenzitu vektorového potenciálu 

zesílily. Navržené systémy mimo to musely odstranit i jiné cizí vlivy na biologické 

vzorky, zejména vliv ztrátového tepla cívek. Pro generování vektorového potenciálu 

byly použity toroidní cívky, které díky svému tvaru uzavírají nežádoucí magnetickou 

indukci ve svém jádře. V práci byly využívány cívky o dvou různých vnějších 

průměrech, konkrétně 102 a 600 mm. K buzení cívek byly navrženy a sestrojeny celkem 

čtyři proudové pulsní generátory, schopné poskytnout proudy až do 100 A. Generovaná 

pole systémů byla komplexně analyzována pomocí konečnoprvkových simulací 

v ANSYS. Pro usnadnění návrhu byly mimo to odvozeny i analytické vztahy pro 

výpočet intenzity vektorového potenciálu v libovolném bodě v okolí toroidních cívek. 

Pro potlačení nežádoucích polí cívek byla navržena metoda, která využívala 

elektromagnetických stínění ze dvou různých materiálů. Pro vyloučení vlivu tepla u 

systémů se 102 mm toroidy bylo použito chlazení vzduchem, u systému se 600 mm 

toroidy bylo navrženo a realizováno vyrovnávání teploty biologických vzorků 

uzavřeným vodním okruhem. Biologické účinky vektorového potenciálu obou soustav 

byly testovány na geneticky upravených bioluminiscenčních bakteriích Escherichia coli 

K12 luxABCDEamp. Práce vznikla v návaznosti na řešení projektu MŠMT 2B08063 

„Výzkum vlivu kombinace látek pro cílenou imunoterapii a inhibičního působení pole 

impulsního vektorového magnetického potenciálu na nádorová onemocnění“. 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 
magnetický vektorový potenciál, toroidní cívka, elektromagnetické stínění, biologické 

účinky, proudový pulsní generátor 
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Abstract 
The doctoral thesis is focused on research, design, implementation and testing of 

systems for the application of magnetic vector potential to biological materials. The 

main objective was to analyze and design systems which could generate magnetic 

vector potential without the presence of other unwanted fields or at least amplify its 

intensity. Moreover, the systems designed had to eliminate other foreign effects on the 

biological samples, especially the influence of waste heat from the coils. Toroidal coils 

were employed to generate the vector potential, because they confine the unwanted 

magnetic induction inside their core thanks to their shape. The thesis employed coils 

with two different outer diameters, specifically 102 and 600 mm. To excite the coils, 

four current pulse generators capable of delivering currents of up to 100 A were 

constructed. The systems’ generated fields were comprehensively analyzed with the 

help of finite-element simulations in ANSYS. To simplify the design phase, analytical 

equations for the calculation of vector potential intensity at an arbitrary point around the 

toroidal coils were also derived. A method employing electromagnetic shielding made 

of two different materials was developed to suppress the unwanted fields. To eliminate 

the influence of heat, the 102 mm system employed air cooling and the 600 mm system 

employed a closed water loop to equalize the temperatures of biological samples. The 

biological effects of both systems were tested on genetically modified bio-luminescent 

bacteria Escherichia coli K12 luxABCDEamp. The thesis was created in connection 

with the research project of The Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech 

Republic named “Research into the effect of a combination of substances for targeted 

therapy and inhibitory action of the field pulse vector magnetic potential on oncogenous 

diseases”, No. 2B08063. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords 
magnetic vector potential, toroidal coil, electromagnetic shielding, biological effects, 

current pulse generator  
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Zkratky 
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PVC-U neměkčený polyvinylchlorid 
PWM  Pulse Width Modulation 
QSC  QSC Audio Products, výrobce audio techniky 
RLU   Relative Luminescence Unit, měřicí jednotka luminometru 
Si  chemická značka křemíku 
SIX  Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů 
SOLID97 typ uzlových prvků pro výpočet vektorového potenciálu v ANSYS 
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Ti25  typové označení IR kamery od firmy Fluke 
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ZS1  označení proudového zdroje vytvořeného autorem, viz kapitola 8.4 
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Označení veličin a konstant 

A  vektorové pole magnetického vektorového potenciálu 
A  intenzita (modul) pole vektorového potenciálu ve Vsm-1 
AF  intenzita pole A vypočtená na základě permeability (viz kapitola 5.3.5) 
AL  magnetizační konstanta feromagnetického jádra, obvykle v nH 
AV  intenzita pole A v simulacích bez feromag. jader (viz kapitola 5.3.5) 
B  vektorové pole magnetické indukce 
B  intenzita (modul) pole magnetické indukce v T 
e  základ přirozených logaritmů, e = 2,718281828 
D  vektorové pole elektrické indukce 
E  vektorové pole elektrické intenzity 
E  intenzita (modul) intenzity elektrického ve Vm-1 
H  vektorové pole magnetické intenzity 
H  intenzita (modul) magnetického pole v Am-1 
I  budicí proud cívek v A 
J  vektor proudové hustoty 
J  velikost (modul) proudové hustoty v Am-2 
M0  vektor remanentní magnetizace 
m  hmotnost 
N  počet závitů cívky 
q  náboj 
qe  náboj elektronu, qe = -1,60217656510−19 C 
WC  energie uložená v kondenzátoru 
  elektrická permitivita ve Fm-1 
0  permitivita vakua, 0 = 8,85418781762010−12 Fm-1 
  skalární elektrický potenciál ve V 
  objemová hustota náboje v Cm-3 
0  permeabilita vakua, 0 = 410−7 VsA−1m−1 
i  počáteční relativní permeabilita feromagnetického materiálu 
r  relativní permeabilita prostředí 
  elektrická vodivost v Sm-1 
  komplexní vlnová funkce 
ħ  redukovaná Planckova konstanta, ħ = 1,05457172610−34 Js 

Označení matematických funkcí a operátorů 

cos  goniometrická funkce kosinus 
ln  přirozený logaritmus o základu e = 2,718281828 
  nabla, diferenciální operátor 
grad f  gradient skalárního pole f, někdy značený f 
div F  divergence vektorového pole F, někdy značená F 
rot F  rotace vektorového pole F, někdy značená F 
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1 Úvod 

Předkládaná disertační práce se dotýká hned několika vědních a technických 

oborů, přičemž žádný z nich nelze označit jako hlavní. Přestože největší část práce je 

věnována teorii a konečnoprvkovým výpočtům elektromagnetických polí, ověření 

konečných výsledků by nebylo možné bez významného použití experimentální biologie, 

výkonové elektrotechniky a v neposlední řadě i metod operačního výzkumu. 

Prvotním podnětem pro vznik tématu disertační práce se stalo řešení grantového 

projektu MŠMT 2B08063 „Výzkum vlivu kombinace látek pro cílenou imunoterapii a 

inhibičního působení pole impulsního vektorového magnetického potenciálu na 

nádorová onemocnění“, zahájeného v roce 2008. Hlavním řešitelem projektu byla firma 

ENJOY s.r.o., pod vedením Doc. Ing. Ivana Rampla, CSc. Spoluřešiteli projektu bylo 

Vysoké učení technické v Brně a dvě instituce, zabývající se výzkumem v oblasti 

lékařských a biologických oborů, konkrétně Masarykův onkologický ústav v Brně a 

Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR v Liběchově. Později byl 

k řešení přizván i Ústav experimentální biologie Masarykovy univerzity v Brně. Autor 

této disertační práce se podílel na základním výzkumu v projektu za spoluřešitele VUT 

v Brně. V projektu byly zkoumány účinky elektromagnetických polí na celou řadu 

biologických materiálů a procesů. Hlavním úkolem projektu bylo ověřit (poněkud 

kontroverzně znějící) hypotézu, že magnetický vektorový potenciál dokáže zpomalit 

(inhibovat) růst biologických materiálů, se zvláštním zaměřením na nádorové tkáně. 

K takovým výsledkům dospěl výzkumný tým po experimentech s toroidními cívkami, 

jejichž magnetické pole vně cívky je velmi malé, ale vektorový potenciál se šíří daleko 

do jejich okolí. Přitom je již dlouho známo, že magnetické pole (magnetická indukce) 

má na mnoho biologických systémů naopak pozitivní účinek (tzv. magnetoterapie se 

v klinické praxi používá již celá desetiletí), takže výsledky nebylo možné vysvětlit 

zbytkovou magnetickou indukcí cívek. 

Jak je z názvu projektu MŠMT 2B08063 zřejmé, hlavní důraz byl kladen na 

nádorové tkáně. Příprava experimentů na takových vzorcích však byla velmi časově i 

finančně náročná a velmi rychle se ukázalo, že nebylo praktické ani únosné na 

nádorových vzorcích ověřovat, zda vývojové vzorky budičů polí vůbec vytvářejí 

požadovaná pole, resp. jejich biologické účinky. Zvláště v první polovině doby řešení 

projektu totiž byla drtivá většina výsledků negativních nebo na hraně statistické 

průkaznosti. Pro ověření účinnosti budičů polí proto bylo zapotřebí najít jiné biologické 

vzorky či procesy, jak tyto účinky ověřit levně a rychle. Nakonec byly vybrány 

geneticky modifikované bioluminiscenční bakterie E. coli, které jsou běžně používány 

pro měření toxicity a jiných biologicky významných vlivů prostředí.  
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V první fázi řešení projektu byly navrženy budiče polí o rozměrech v řádu 

desítek milimetrů. Ty sice měly měřitelné inhibiční účinky na růst biologických 

materiálů, avšak při hlubší analýze se ukázalo, že do pokusů vnášely celou řadu obtížně 

vyloučitelných vedlejších vlivů (zejména teplo), které výsledky zkreslovaly. Dalším 

velkým nedostatkem prvních budičů bylo to, že tvary a intenzity jimi generovaných polí 

nebyly známy, což znemožňovalo dosažené výsledky kvantifikovat a dokonce ani 

definitivně určit, které pole je zodpovědné za pozorované biologické účinky. Během 

řešení projektu proto v týmu spoluřešitele VUT v Brně vznikl návrh na vytvoření 

tématu této disertační práce, která by se odstranění podobných nedostatků věnovala a 

navrhla komplexní metodiku a experimentální systémy, které by dokázaly zmíněnou 

hypotézu o inhibičních účincích magnetického vektorového potenciálu potvrdit nebo 

vyvrátit. 

Z hlediska struktury textu je disertační práce členěna do logicky navazujících 

kapitol. První část (kapitola 2) se věnuje přehledu současného stavu problematiky. Po 

krátkém úvodu do historie aplikace elektromagnetických polí na biologické systémy 

následuje teoretické seznámení s poli, které toroidní cívky produkují. Dále je zde 

rozebrán magnetický vektorový potenciál a možné mechanizmy jeho působení na 

biologické systémy. Uveden je též přehled dříve publikovaných výsledků experimentů 

s působením vektorového potenciálu na biologické vzorky a jsou identifikovány jejich 

nedostatky. V kapitole 3 jsou následně vytyčeny cíle disertační práce. 

Kapitola 4 pojednává o způsobech výpočtu elektromagnetických polí, se 

zvláštním zaměřením na magnetický vektorový potenciál, který byl považován za zdroj 

pozorovaných inhibičních účinků. Jsou zde uvedeny vztahy pro analytický výpočet 

vektorového potenciálu toroidních cívek, odvozené při použití některých 

zjednodušujících podmínek. 

Kapitola 5 popisuje výzkum první soustavy s toroidními cívkami o průměru 

102 mm, kterou autor v rámci řešení navrhnul. Je zde navržena a popsána metodika 

potlačení magnetických a elektrických polí, která spočívá v použití 

elektromagnetických stínění z různých materiálů. Jsou též popsány postupy, kterými se 

autor snažil potlačit nežádoucí vedlejší vlivy na biologické vzorky a uvedeny 

konečnoprvkové modely v systému ANSYS, který byl použit pro numerický výpočet 

polí cívek. V závěru kapitoly je uveden seznam provedených experimentů na 

biologických vzorcích a dosažené výsledky. 

Výsledky s toroidy 102 mm nebyly dostatečně průkazné, přičemž jako hlavní 

příčina byly shledány nízké intenzity generovaných polí. Proto byly hledány způsoby, 

jak intenzitu polí zesílit pomocí soustav více nezávislých cívek. Celá kapitola 6 

popisuje výsledky simulací různých soustav, kterými se autor snažil výslednou intenzitu 

polí (a tedy i biologické účinky) zvýšit. Výsledkem kapitoly je doporučení, jakým 

způsobem lze umístit více nezávislých cívek, aby se jejich pole posilovala. 
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Pro aplikaci polí o dostatečné intenzitě na biologické vzorky bylo shledáno jako 

nezbytné radikálně zvětšit rozměry aplikačních cívek. Kapitola 7 pojednává o výzkumu 

soustavy dvou toroidních cívek o průměru 600 mm. Na soustavě byla následně 

provedena celá řada experimentů s různými druhy buzení, elektromagnetických stínění 

a dokonce byl sestrojen i vodní okruh pro vyrovnávání teploty aplikačních a kontrolních 

vzorků. Se některými variantami experimentů bylo dosaženo statisticky průkazné 

inhibice růstu bakterií E. coli. Dosažené výsledky jsou shrnuty v závěru kapitoly. 

Pro experimentální ověření funkce navržených systémů cívek je bylo nutné budit 

z pulsních proudových zdrojů, na trhu však nebyly žádné vhodné přístroje nalezeny. 

V kapitole 8 jsou proto popsány principy funkce a dosažené parametry proudových 

pulsních generátorů, které autor v rámci řešení práce navrhnul a sestrojil. 

Kapitola 9 představuje závěr práce, kde jsou shrnuty všechny významné 

poznatky. Jsou zde též navrženy případné budoucí směry, do kterých by mohl být další 

výzkum v této oblasti nasměrován. 
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2 Přehled současného stavu problematiky 

Myšlenka aplikace magnetických polí pro léčebné účely není nová. První 

písemné záznamy o těchto pokusech pocházejí z 15. století a pocházejí z pera 

švýcarského lékaře a alchymisty Philipa von Hohenheima. Ten se přikládáním úlomků 

magnetitu na pacienty pokoušel zmírnit projevy celé řady onemocnění, mimo jiné 

krvácení či epilepsii [1]. Nicméně první skutečně vědecky ověřované experimenty 

účinků elektromagnetických polí na organizmy probíhají až od roku 1950. 

Mezi prvními průkaznými výsledky byl objev zvýšení osifikace zlomenin 

dlouhých kostí při působení elektrických polí, a to aplikovaných buď přímo (pomocí 

implantovaných elektrod) ale i nepřímo (indukcí z časově proměnných magnetických 

polí) [2], [3]. Tento jev byl později vysvětlen elektrickou polarizací molekul na 

lomových liniích kostí, kdy tato polarizace vzniká v důsledku přirozených hojivých 

procesů. Aplikací externích elektrických polí je možné dosáhnout zvýšení této přirozené 

polarizace a tím i urychlení hojení [4]. Na základě těchto pozitivních výsledků byly 

hledány další možné aplikace elektromagnetických polí pro léčebné účely. V posledních 

desetiletích byla identifikována celá řada biologických procesů, které lze pomocí 

vnějších elektrických či magnetických polí ovlivnit. Problematice již byla věnována 

celá řada monografií, z novějších je možné jmenovat například [5], [6], [7] či [8]. 

V širokém povědomí je nejvíce známa tzv. pulsní magnetoterapie, která je běžně 

využívána v klinické praxi i domácím prostředí pro podporu léčby pohybového ústrojí a 

kožních onemocnění. Jako aplikační elementy jsou používány nejčastěji solenoidní 

cívky buzené proudovými pulsy, do jejichž vnitřního prostoru se vkládá postižená 

končetina. Existují však i kompaktní aplikační cívky, které umožňují provádět terapii na 

přesně lokalizovaných oblastech.  

Zvláštním typem léčby pomocí elektromagnetických polí je pak 

vysokofrekvenční diatermie, kde je však léčivý účinek způsoben lokalizovaným 

ohřevem tkání, nikoliv vlastními poli. 

2.1 Účinky polí toroidních cívek na biologické vzorky 

Výzkumný tým firmy ENJOY se v minulosti zabýval účinky magnetických a 

světelných polí na biologické materiály. V roce 2006 náhodně odhalil, že toroidní cívky 

mají na biologické vzorky inhibiční účinek, tj. zpomalují jejich růst. Takový výsledek 

byl překvapivý hned ze dvou důvodů: Za prvé, pole klasických (solenoidních) cívek 

mají na biologické materiály povzbuzující účinek, proto byl zjištěný inhibiční účinek 

toroidních cívek neočekávaný. A za druhé, toroidní cívky (na rozdíl od solenoidních) 

negenerují ve svém okolí téměř žádné magnetické pole B – většina jeho siločar je totiž 
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uzavřena uvnitř jádra. V okolí toroidní cívky se však nachází magnetický vektorový 

potenciál A, jak bude ukázáno v následující kapitole. V případě, že je cívka buzena 

proměnným proudem, vyskytuje se navíc v jejím okolí i elektrické pole E, protože to je 

odvozeno od změny magnetického vektorového potenciálu. Výzkumný tým ENJOY se 

proto rozhodnul inhibiční účinek toroidních cívek blíže prozkoumat. 

Tým firmy ENJOY nicméně nebyl první, kdo na podobný výsledek narazil – 

biologickým účinkům toroidních cívek se v minulosti již několik autorů věnovalo. Celá 

kapitola 7 v monografii [9] je věnována popisu působení solenoidních i toroidních cívek 

na embrya (líhnoucí se vajíčka) ovocných mušek z rodu Drosophila. V obou případech 

mělo působení cívek na vývoj embryí negativní vliv, projevující se jednak nižší 

úspěšností líhnutí a u vylíhnutých jedinců vyšším procentem vývojových abnormalit. 

V případě solenoidních cívek (při magnetické indukci 7 mT) byla úspěšnost líhnutí 

v průměru o 13% nižší a četnost abnormalit byla o 13% vyšší oproti kontrolní skupině. 

V případě toroidních cívek byla úspěšnost líhnutí nižší v průměru jen o 3%, ale četnost 

vývojových abnormalit přesahovala 26%. Bohužel, tento účinek toroidních cívek 

je v [9] uveden spíše jako kuriozita. Tým neuvedl velikost budicího proudu toroidních 

cívek ani intenzitu magnetického vektorového potenciálu působícího na embrya. Pouze 

měřením ověřil, že magnetická indukce generovaná toroidní cívkou byla pod 

rozlišovací schopností jím použitého teslametru. 

V každém případě však tyto výsledky vedly k otázce, které pole bylo 

zodpovědné za zjištěné biologické účinky. V experimentech týmu firmy ENJOY i v [9] 

byla měřením ověřena nepřítomnost magnetické indukce B v místech s biologickými 

vzorky. Elektrické pole E bylo v obou případech též zanedbatelné (v řádu 

jednotek Vm-1), protože cívky byly buzeny signály o kmitočtu v řádu desítek Hz. Jediné 

pole, které tak teoreticky mohlo biologické účinky vyvolat, byl magnetický vektorový 

potenciál A. Zároveň je však nutno zdůraznit, že v prvotních experimentech týmu 

ENJOY ani v [9] nebyla magnetická indukce ani elektrické pole potlačeno nějakým 

kontrolovaným způsobem, takže nebylo možné jednoznačně stanovit, co bylo 

skutečným zdrojem pozorovaných inhibičních účinků. 

V článku [10] se tým z Moskevského fyzikálního a technologického institutu 

pokusil prokázat biologické účinky statického (časově neměnného) magnetického 

vektorového potenciálu soustavy dvou samarium-kobaltových permanentních magnetů 

propojených feromagnetickým jádrem. Zbytkové magnetické pole tým potlačil pomocí 

feromagnetického stínění kolem této soustavy. Účinky byly zkoumány na dvou různých 

biologických systémech a jedné anorganické chemické reakci, konkrétně na 

bioluminiscenčních bakteriích, lidských červených krvinkách a oxidaci hydrochinonu 

(tato reakce produkuje snadno detekovatelné změny v absorpčním spektru). Bohužel, 

tým všechna měření provedl jen na velmi malém počtu vzorků (5 či méně) a výsledky 

nepotvrdil opakovanými měřeními. V případě bioluminiscenčních bakterií pak přímo z 

výsledných grafů uvedených v [10] vyplývá, že (případný) inhibiční účinek se zcela 
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ztrácí ve směrodatné odchylce měření. V článku mimo to zcela chybí údaj o intenzitě 

vektorového potenciálu, kterou se soustavou magnetů podařilo vytvořit. Podobné 

nedostatky vykazují i ostatní příspěvky [11] a [12] tohoto týmu v dané problematice. 

Přestože tedy nejméně tři různé týmy zcela nezávisle na sobě získaly podobné 

výsledky, všechny trpěly poměrně zásadními nedostatky v metodice, které umožňovaly 

i jiná vysvětlení získaných biologických účinků než vlivem magnetického vektorového 

potenciálu. 

2.2 Základní vlastnosti polí solenoidních a toroidních cívek 

Nejznámějším tvarem cívek je bezesporu solenoid (Obr. 2.1a), který je tvořen 

válcovými závity vodiče. Magnetická indukce je uvnitř solenoidu rozložena téměř 

homogenně a její intenzita je u solenoidu délky l ve vakuu [13] 

l

IN
B 0 , (2.1)

kde N je počet závitů a I je proud protékající vinutím. V případě velmi dlouhého 

(„nekonečného“) solenoidu se příspěvky vzdálených závitů k poli vytrácí a intenzita 

pole je pak na délce nezávislá [13] 

INB 0 . (2.2)

Varianta „nekonečně dlouhého“ solenoidu je kromě toho zajímavá tím, že na jeho 

vnější straně není žádná magnetická indukce, jak je naznačeno na Obr. 2.1a – její 

siločáry se uzavírají v nekonečnu, resp. ve velmi velké vzdálenosti od povrchu cívky. 

  

 
Obr. 2.1 Pole „nekonečně dlouhého“ solenoidu (a) a toroidu (b) 
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I v okolí „nekonečně dlouhého“ solenoidu se však nachází magnetický 

vektorový potenciál. V případě solenoidu o poloměru rS jeho intenzita klesá se 

vzdáleností rP od povrchu vinutí [14] 

 
P

2
S0

P

1

2 r

rJ
rA


 , (2.3)

kde proudová hustota J na povrchu solenoidu závisí na počtu závitů na zvolenou 

jednotku délky solenoidu a velikosti proudu, který jimi protéká. 

Na toroidní cívku (Obr. 2.1b) je možné pohlížet jako solenoid, který byl stočen 

do kruhu a jeho konce spojeny. Díky tomu je magnetická indukce B uzavřena uvnitř 

jeho jádra bez ohledu na rozměry toroidu. Výpočet polí v toroidu již není tak 

jednoduchý, protože vnitřní okraj jádra má kratší obvod než jeho vnější okraj. Protože 

většina praktických toroidních cívek má feromagnetické jádro, ve kterém má hodnota 

magnetické indukce B silně nelineární závislost na intenzitě magnetického pole H, je 

vhodnější vycházet právě z této veličiny. Intenzita magnetického pole H uvnitř jádra 

není homogenní, v blízkosti vnitřního okraje má vyšší hodnoty, protože 

J
J π2
)(

r

IN
rH  ,  (2.4)

kde rJ je poloměr siločáry uvnitř jádra. V případě nelineárního materiálu jehož 

permeabilita r(H) se mění v závislosti na intenzitě magnetického pole pak magnetická 

indukce má velikost 

   Jr0J )( rHHrB   . (2.5)

Pro zjednodušení výpočtů se uvnitř jádra zavádí tzv. efektivní délka siločáry délky lef, 

ve které má intenzita magnetického pole svoji průměrnou hodnotu Hef 

s
S

H
S

d
1

ef  H ,  (2.6)

kde S je funkce popisující plochu průřezu jádra a S  je velikost této plochy. Je proto 

zřejmé, že efektivní délka siločáry lef závisí na tvaru průřezu jádra (u továrně 

vyráběných jader je tento parametr uváděn výrobcem). Pokud je efektivní délka siločáry 

známa, je možné vypočíst průměrnou intenzitu magnetického pole v jádře 

ef
ef l

IN
H  , (2.7)

čemuž pak odpovídá průměrná hodnota magnetické indukce 

  efr0ef HHB   . (2.8)
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Na základě těchto údajů je možné vypočíst, jakou indukčnosti bude na jádře mít 

cívka s N závity. V praxi se nicméně indukčnost cívky nejčastěji stanovuje pomocí 

vztahu 

2
L NAL  , (2.9)

kde N je počet závitů a AL je magnetizační konstanta jádra, obvykle udávaná v nH. Tu 

v případě továrně vyráběných jader udává výrobce, nicméně je ji možné přibližně 

stanovit i měřením – na jádro se navine známý počet závitů a změří se indukčnosti 

tohoto vinutí. Magnetizační konstanta je pak získána výpočtem dle (2.9). 

U reálných toroidních cívek se může vyskytnout parazitní magnetická indukce a 

parazitní elektrické pole. Příčina vzniku obou parazitních polí je naznačena na Obr. 2.2. 

Magnetická indukce BPAR vzniká v důsledku parazitního závitu, který se na cívce objeví 

s každou vrstvou vinutí (na Obr. 2.2 je jen jeden, vyznačený modrou barvou). Její 

velikost v geometrickém středu cívky je možné přibližně stanovit náhradou parazitních 

závitů solenoidní cívkou o stejných rozměrech, jako má toroidní jádro. Po této náhradě 

je možné použít vztah (2.1). 

 

 
Obr. 2.2 K vysvětlení parazitních polí toroidní cívky 

Parazitní elektrické pole EPAR se objeví při přiložení napětí U na svorky cívky. 

I pokud by vinutí mělo nulový odpor, z důvodu indukčností cívky se (během 

přechodového děje) napětí rovnoměrně rozloží po celém vinutí. Mezi dvěma 

protilehlými závity se objeví rozdíl potenciálů o velikosti U/2. Tím vznikne parazitní 

elektrické pole, které je na Obr. 2.2 vyznačeno zelenou barvou. Jeho velikost je 

přibližně 

Proud parazitního 
závitu

I 

U 

EPAR 

BPAR 

0,25U 

0,75U 
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2
PAR 2d

U
E  , (2.10)

kde U je velikost přiloženého napětí a d2 je vnitřní průměr cívky.  

 

 
Obr. 2.3 Nejjednodušší způsob potlačení parazitní magnetické indukce toroidní cívky 

Obě parazitní pole je možné potlačit. Nejjednodušší způsob potlačení parazitního 

závitu (a tedy i BPAR) je znázorněn na Obr. 2.3 – jeden konec vinutí je veden v blízkosti 

vnitřního okraje jádra opačným směrem, než bylo vinutí navinuto. Tím tedy vytvoří 

jeden závit protékaný stejným proudem v opačném směru, takže výsledná parazitní pole 

se navzájem odečtou. Toto odečtení však není ani zdaleka dokonalé a zvláště na 

vnějším okraji jádra zbytková magnetická indukce může zůstat. Řešení dle Obr. 2.3 

mimo to nedokáže potlačit elektrické pole EPAR. Pro dokonalé potlačení obou polí je 

třeba použít tzv. zpětné vinutí – to je další celá vrstva vinutí, která má stejný počet 

závitů jako základní vinutí, ale na obvodu jádra je vinuta opačným směrem. Princip 

funkce je tedy stejný jako na Obr. 2.3, ale zpětný vodič je v tomto případě tvořen celou 

jednou vrstvou vinutí.  

2.3 Magnetický vektorový potenciál a jeho působení na 
hmotu  

V případě elektrického pole E a magnetické indukce B jsou účinky na hmotu 

známy již velmi dlouho a jsou snadno měřitelné – např. u nabité částice se projevují 

formou silového působení, jak popisuje klasický vztah 

 BvEF  q , (2.11)

kde q je náboj částice a v je vektor rychlosti částice. Tímto silovým působením na 

atomy a molekuly se též vysvětlují biologické účinky klasické magnetoterapie.  
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V případě magnetického vektorového potenciálu A je otázka interakce se hmotou 

poněkud problematičtější. Klasický elektromagnetizmus (tak, jak jej okolo roku 1861 

formuloval James Clerk Maxwell ve svých známých rovnicích) považoval magnetický 

vektorový potenciál za pomocnou veličinu, která byla zavedena víceméně jen pro 

usnadnění výpočtů elektromagnetických úloh s některými druhy geometrických 

symetrií. Převládal názor, že vektorový potenciál A není reálným polem právě proto, že 

se neprojevuje žádnými (makroskopicky měřitelnými) silovými účinky. To nebylo 

v souladu s Newtonovou dynamikou, která v té době fyzice dominovala a která byla na 

silových interakcích těles postavena. Druhým argumentem proti existenci vektorového 

potenciálu byl fakt, že je „nejednoznačný“ – pro dvě různá pole A a A' je možné získat 

stejné magnetické pole B v případě, že A a A' se navzájem liší jen gradientem libovolné 

skalární funkce . Je to dáno tím, že  

AB rot , (2.12)

ale zároveň platí, že rotace gradientu je nulová, tedy 

0)(gradrot  . (2.13)

Tento pohled na vektorový potenciál se začal měnit ve 20. letech 20. století 

spolu s vývojem v oblasti kvantové fyziky. Pravděpodobně největší průlom 

představovala Schrödingerova vlnová rovnice pro nabité částice, kterou v roce 1927 

odvodil Wolfgang Pauli. Ta popisuje vlnovou funkci   nabitých částic se spinem ½ 

(tzv. fermiony, mezi které patří mimo jiné elektron a proton), pohybující se 

nerelativistickými rychlostmi. V monografii [15] je uvedena ve tvaru 

  
t

iqq
m 






 

 
2

2

1
Apσ , (2.14)

kde ħ je redukovaná Planckova konstanta, m a q jsou hmotnost a náboj částice, p je 

vektor hybnosti částice,  jsou tzv. Pauliho matice, A je vektor magnetického 

potenciálu,  je skalární (elektrický) potenciál a   je (komplexní) vlnová funkce 

částice. Jak je z rovnice (2.14) patrné, na vlnovou funkci částice má přímý vliv skalární 

elektrický potenciál  a magnetický vektorový potenciál A, nikoliv silové účinky v 

podobě elektrického pole E a magnetické indukce B jako v případě klasického pojetí 

elektromagnetizmu. 

Z historického hlediska je zajímavé, že tento závěr nebyl v době 

zveřejnění (2.14) dokonce ani mezi kvantovými fyziky přijat, protože stále převládal 

názor, že pouze silové působení je reálným projevem polí. Celá řada fyziků se proto 

pokoušela do vztahu (2.14) pole E a B zpětně zakomponovat, což však vždy vedlo ze 

značnému zvýšení složitosti vztahu. V roce 1949 byl v článku [16] zabývajícím se 

elektronovou optikou popsán myšlenkový experiment, který mohl platnost (2.14) 

potvrdit. Myšlenkový experiment byl v roce 1959 dále rozvinut Yakirem Aharonovem a 

Davidem Bohmem, kteří v [17] navrhnuli a teoreticky popsali jeho dvě možné varianty 
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(jednu pro skalární potenciál  a druhou pro vektorový potenciál A) a předpověděli 

účinky obou polí. U částice s nábojem q a vlnovou funkcí ve tvaru  ieC  se 

působení vektorového potenciálu projeví posunem její fáze [17] 


l

l
q

dA


 , (2.15)

kde l je funkce popisující trajektorii částice v poli A. Tento poznatek se na první pohled 

jevil bezcenný, protože fáze vlnové funkce  nemá žádný vliv na její amplitudu 

pravděpodobnosti 
2 , kterou je (po kolapsu vlnové funkce) možné měřit ve vhodném 

detektoru a která tedy má význam z pohledu „reálného světa“. Posuv fáze se však 

projeví, pokud dochází k superpozici více vlnových funkcí. Ve [17] proto byla navržena 

možná realizace experimentu (Obr. 2.4), ve kterém k takové superpozici dochází a je 

dnes široce znám pod jménem „Aharonov-Bohm experiment.“  

Základem je Youngův dvouštěrbinový experiment [14], přičemž použitou částicí 

jsou elektrony. Těsně za stínicí přepážkou je mezi oběma štěrbinami umístěna dlouhá 

solenoidní cívka. Jak bylo ukázáno na Obr. 2.1a, velmi dlouhý solenoid se vyznačuje 

tím, že v jeho okolí se nenachází žádná magnetická indukce B, ale je tam přítomen 

vektorový potenciál A. Prolétající elektrony by tedy měly být ovlivněny pouze 

vektorovým potenciálem A. 

 

 
Obr. 2.4 Principiální uspořádání Aharonov-Bohm experimentu 

Na obou štěrbinách je možné vlnové funkce elektronů vyjádřit ve tvaru 
1i

11 e  C  a 2i
22 e  C , přičemž jejich fázový rozdíl 21    určuje tvar 

výsledného interferenčního obrazce v ose x pokud je pole A nulové 

 
d

L
x

π2
0


A , (2.16)

d 

zdroj 
elektronů 

C

L

dlouhý solenoid

k1

k2

siločáry pole A

detekční plocha

obrazec při 
A = 0 

obrazec při 
A  0

x

x 

přepážka se štěrbinami 
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kde L je vzdálenost štěrbin od detekční plochy, d je rozteč štěrbin a  je de Broglieova 

vlnová délka elektronů. Při zapnutí cívky se fáze elektronů změní o hodnotu integrálu 

vektorového potenciálu po uzavřené křivce, představované drahami elektronů k1 a k2 

[17] 

  



k2k1

e d0 s
q

AA


 , (2.17)

kde qe je náboj elektronu. Fázový posuv  se při dosazení do (2.16) projeví celkovým 

posuvem interferenčního obrazce x, jak je na Obr. 2.4 naznačeno čárkovaně. Vzniklý 

interferenční obrazec přitom není nic jiného, než projev změny amplitudy 

pravděpodobnosti 
2  po superpozici obou vlnových funkcí na detektoru.  

Varianta experimentu z Obr. 2.4 byla jako první realizována, a to v roce 1960 za 

využití upraveného elektronového mikroskopu [18]. Jako zdroj vektorového potenciálu 

sloužil dlouhý monokrystal („whisker“) železa o průměru 700 nm, který byl podélně 

zmagnetován, takže jeho pole byla velmi podobná jako v případě „nekonečného“ 

solenoidu na Obr. 2.1a. Experiment potvrdil správnost předpovědi v [17], ale následně 

byly odhaleny možné nedostatky experimentu [19] [20], které mohly způsobit falešné 

výsledky. Největším nedostatkem bylo, že monokrystal nebyl skutečně nekonečný, 

takže měl zbytkovou magnetickou indukci B na jeho vnější straně. Mimo to nebylo 

možné zaručit dokonale homogenní magnetizaci monokrystalu v celém jeho objemu. 

Druhou vážnou výhradou bylo to, že magnetické pole samotného elektronového svazku 

mohlo interagovat s poli monokrystalu. Nedostatky experimentu z [18] byly odstraněny 

v roce 1986 [21]. Místo solenoidu byl použit zmagnetovaný toroid o průměru 3 m, 

jehož magnetická indukce byla odstíněna supravodivým obalem (ten díky 

tzv. Meissnerově efektu představoval dokonalé magnetické stínění). U elektronů, které 

prošly vnitřním prostorem toroidu, se v interferenčním obrazci projevil fázový posuv o 

velikosti předpovězené dle (2.15). Článek [21] je proto široce považován za definitivní 

potvrzení existence účinků magnetického vektorového potenciálu A na vlnovou funkci 

částic. 

Tento závěr má dalekosáhlé důsledky i z pohledu „reálného světa“. Veškeré 

chemické reakce totiž nejsou nic jiného, než interference vlnových funkcí valenčních 

elektronů v obalu atomů touto problematikou se přímo zabývá samostatný vědní obor, 

kvantová chemie. Veškeré biologické procesy jsou přitom založeny na chemických 

reakcích, často velmi složitých. Lze tedy s vysokou mírou jistoty tvrdit, že vektorový 

potenciál A skutečně může mít měřitelný vliv na biologické systémy. Z hlediska 

možných účinků je zvláště zajímavá skutečnost, že mnoho chemických reakcí je 

založeno na kvantovém tunelování elektronů [22] a (méně často) i celých atomů. 

Protože pravděpodobnost samovolného proběhnutí těchto reakcí je v mnoha případech 

velmi malá, organizmy k jejich urychlení používají složitých chemických katalyzátorů – 

tzv. enzymů. Pravděpodobnost úspěšného tunelování přitom úzce souvisí s amplitudou 
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pravděpodobnosti příslušné vlnové funkce, přičemž jak bylo výše vysvětleno, 

přítomnost vektorového potenciálu A amplitudy pravděpodobnosti ovlivňuje.  

V dostupné literatuře nebyly nalezeny žádné experimenty, které by se účinky 

vektorového potenciálu na tunelující (anorganické) chemické reakce a/nebo na účinnost 

enzymů snažily explicitně prokázat. Zde se tedy nabízí velký neprobádaný prostor pro 

další výzkum. 

2.4 První experimenty s toroidy o průměru 16 mm 

Jak bylo zmíněno v úvodu, projekt MŠMT 2B08063 byl zaměřen na zkoumání 

účinků vektorového potenciálu A na nádorové tkáně. V počátcích projektu však byly 

výsledky téměř všech experimentů negativní (očekávaný inhibiční účinek se 

neobjevoval), přičemž příčina byla nejasná. Příprava nádorových tkání pro experimenty 

přitom byla velmi nákladná a pracná, takže bylo zřejmé, že je zapotřebí najít jiný levný 

způsob, jak účinky polí ověřovat. K tomuto účelu byly výzkumným týmem vybrány 

bioluminiscenční bakterie E. coli (podrobný popis použité kultury bakterií, jejich 

vlastností a postup přípravy pro experimenty je uveden v kapitole 5.4). Tato volba 

nebyla náhodná – bakterie mají tu výhodu, že se velmi rychle množí, v případě přísunu 

dostatečného přísunu živin dokonce geometrickou řadou. Díky tomu mohly fungovat 

jako „biologický zesilovač“ účinků polí – pokud během jejich růstu dojde i k drobné 

změně životních podmínek, po určité době se to projeví velkou a snadno měřitelnou 

odchylkou jejich celkového počtu, který se dá snadno změřit na základě jejich 

svítivosti. Mimo to, na trhu nebyl nalezen žádný přístroj, který by umožňoval přímo 

měřit intenzitu vektorového potenciálu. Přitom jak bylo výše ukázáno, jeho zpětný 

výpočet z jiných veličin vede na nejednoznačné výsledky (např. v (2.12) vystupuje 

derivace, takže „stejnosměrná složka“ vektorového potenciálu je v něm ztracena). 

Řešitelskému týmu proto v podstatě nezbylo nic jiného, než jako indikátor přítomnosti 

vektorového potenciálu použít právě bakterie. 

První soustavy pro experimenty navrhl tým firmy ENJOY, přičemž jejich 

základním stavebním prvkem byly cívky s toroidním feritovým jádrem o průměru 

16 mm. Soustavy bylo možné rozdělit do dvou velkých skupin – soustavy pro 

individuální jamky a soustavy průtokové. Pojmem „jamka“ se přitom myslí malé 

mikrotitrační zkumavky o objemu 0,4 ml, které je možné modulárně skládat a vytvořit 

tak pole mnoha těchto zkumavek. Konkrétní jamky použité v experimentech budou 

popsány v dalším textu. 

2.4.1 Soustavy pro individuální jamky 

Tuto řadu experimentálních soustav tým firmy ENJOY navrhnul jako první a 

také v nich získal první výsledky. Vzhledem k malým rozměrům jader se do cívek vešla 

vždy jen jedna jamka se vzorkem. Tým ENJOY proto do každé soustavy umístil více 



 Systémy pro generování impulsního magnetického vektorového potenciálu 

  
 23

nezávislých cívek (s pokud možno stejnými parametry), aby bylo možné aplikovat pole 

na více vzorků současně. Detail jedné této soustavy pro aplikaci na 15 jamek je na 

Obr. 2.5a (fotografie byly poskytnuty firmou ENJOY). Na obrázku je pro názornost 

osazeno pouze 5 jamek pro vzorky. Na podobných soustavách tým ENJOY poprvé 

zjistil, že toroidní cívky mají na bakterie inhibiční účinek. 

 

a) b) 
Obr. 2.5 Příklad toroidních cívek pro aplikaci na individuální jamky 

 
Obr. 2.6 Aplikátor se solenoidy a rezistory, včetně ventilátoru cirkulace vzduchu 

Jedním ze zásadních problémů těchto soustav však bylo teplo, vznikající 

průchodem proudu vinutím cívek. Jelikož jamky se vzorky těsně zapadly dovnitř cívek, 

toto teplo přecházelo do vzorků. Kvůli stísněným rozměrům jej nebylo možné ani nijak 

izolovat či odvádět. Tým ENJOY se tento problém pokusil vyřešit nejdříve umístěním 

celé experimentální soustavy do termoboxu s nuceným oběhem vzduchu (Obr. 2.5b), 

který v průběhu celého experimentu aktivně udržoval vnitřní teplotu na zvolené 

hodnotě. Ani nucený oběh vzduchu však nedostačoval k odvádění tepla z cívek. Tým 

ENJOY proto část aplikačních cívek nahradil rezistory, na kterých byla stejná výkonová 
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ztráta jako na cívkách, ale pochopitelně bez vzniku elektromagnetických polí. Na 

Obr. 2.5b je patrné, že 6 z 15 cívek na aplikátoru bylo nahrazeno rezistory.  

Na Obr. 2.6 je aplikátor podobné konstrukce, ale tentokrát se solenoidy. Pomocí 

nich tým ENJOY ověřil, že pole solenoidních cívek naopak růst bakterií povzbuzuje. 

Stejně jako v předchozím případě, i na tomto aplikátoru jsou místo některých cívek 

rezistory pro zajištění stejných tepelných podmínek kontrolních vzorků. 

2.4.2 Soustavy pro průtokovou aplikaci 

Průtokové soustavy byly vytvořeny zejména pro snížení vlivu tepla na vzorky. 

Idea byla taková, že cívky sice vytvářejí ztrátové teplo, ale díky cirkulaci se biologický 

materiál ochladí dříve, než na něj teplo stihne mít nějaký vliv. Příklad jedné soustavy 

této konstrukce je na Obr. 2.7. Základem je peristaltické čerpadlo, do kterého jsou 

vloženy dva samostatné okruhy ze silikonových hadiček. Oba okruhy jsou naplněny 

biologickými vzorky (zde roztokem bakterií), přičemž jeden okruh vede skrz čtyři 

toroidní cívky a druhý (kontrolní) mimo ně. Celek je umístěn v termoboxu, který v 

průběhu experimentu udržuje konstantní teplotu. Tým ENJOY na průtokových 

soustavách potvrdil inhibiční efekt polí na růst bakterií a tyto výsledky publikoval 

v [23]. 

 

 
Obr. 2.7 Jedna varianta průtokové aplikační soustavy 

Přestože průtokové soustavy významně potlačily hlavní problém (teplo), objevil 

se u nich nečekaný vedlejší efekt – při hlubší analýze vzorků po aplikaci se ukázalo, že 

peristaltické čerpadlo mechanicky poškozuje a ničí bakterie. To snižovalo vypovídací 

hodnotu dosažených výsledků – nebylo totiž jisté, zda dosažené účinky byly vyvolány 

jen vlastními elektromagnetickými poli, nebo zda se objevily pouze díky součinnosti 

polí a mechanického poškození bakterií. 
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2.4.3 Nedostatky prvotních aplikačních systémů 

Jak vyplývá z předchozího textu, první výzkumné a experimentální systémy 

navržené týmem firmy ENJOY sice dosáhly předpokládaných výsledků (inhibice růstu 

bakterií), ale jejich průkaznost byla nízká. Systémy trpěly celou řadou nedostatků: 

 Při jednom experimentu bylo možné aplikovat pole jen na malý počet vzorků. V 

jednom dni bylo z časových důvodů možné zpravidla provést jen jeden 

experiment s jednou dávkou bakterií, další den musela být pro experimenty 

přichystána dávka nová. To do experimentů vnášelo systematické chyby a ve 

výsledcích se objevovaly velké rozdíly. Po vypočtení směrodatné odchylky byla 

tato nezřídka větší, než zkoumaný inhibiční účinek. Takové výsledky pak 

pochopitelně byly statisticky neprůkazné. 

 Malé rozměry toroidů neumožňovaly jednoznačně určit, která pole byla 

zodpovědná za pozorované účinky, protože pole se vzorcích překrývala. Cívky 

měly velký počet závitů a závity se těsně dotýkaly jamek se vzorky, takže do 

nich pronikala zbytková magnetická indukce z okolí vodičů. 

 Do vzorků mohlo přecházet ztrátové teplo cívek, přičemž účinnost opatření pro 

omezení jeho vlivu (termoboxy, kontrolní ohřev rezistory) byla diskutabilní. 

 Toroidy byly buzeny z napěťových zdrojů typické uspořádání byl zdroj 

stejnosměrného napětí 12 V, ke kterému byly cívky na krátký okamžik 

připojeny pomocí MOSFET tranzistorů. Pro omezení velikosti proudu byly do 

série s cívkami zapojeny rezistory v řádu desítek ohmů. Skutečný tvar proudu 

cívkami nebyl nikdy zaznamenán, přičemž je to ale právě proud, který určuje 

intenzitu výsledných polí. 

 U průtokových soustav čerpadla mechanicky poškozovala a ničila bakterie. To 

znemožňovalo s určitostí zjistit, zda pozorované inhibiční účinky byly 

způsobeny opravdu jen elektromagnetickými poli. 
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3 Cíle disertační práce 

Hlavním cílem disertační práce je nalézt koncepci systémů pro generování 

magnetického vektorového potenciálu A a jeho aplikaci na biologické vzorky. Jako 

nejvhodnější zdroj vektorového potenciálu se přitom jeví toroidní cívky, protože 

magnetická indukce je uzavřena v jádře cívek. Důležitým cílem proto je podrobně 

prozkoumat tvary a intenzity všech polí (magnetická indukce B, intenzita elektrického 

pole E a magnetický vektorový potenciál A) v okolí jedné toroidní cívky či soustav více 

nezávislých cívek a na základě těchto analýz navrhnout nové systémy toroidních cívek a 

jejich buzení. Záměrem práce je získat samostatné pole magnetického vektorového 

potenciálu A a ve spolupráci s biology ověřit jeho (předpokládané) inhibiční účinky na 

růst biologických materiálů.  

Nové systémy by přitom měly odstranit nedostatky dříve používaných 

aplikačních systémů, které byly vyjmenovány v kapitole 2.4.3. Při vlastních 

biologických experimentech pak systémy musí být schopny udržovat předem stanovené 

podmínky, tj. například známou velikost budicího proudu či teplotu biologických 

vzorků. V případě prokazatelného inhibičního účinku na biologické materiály pak musí 

umožnit zjistit, které z výše jmenovaných polí je původcem tohoto účinku. K tomu bude 

zapotřebí navrhnout metody, jak jednotlivá pole toroidních cívek mezi sebou izolovat, 

potlačit či odstínit, nebo naopak posílit intenzitu vybraného pole. Navržené systémy 

musí zároveň umožňovat aplikaci na velký počet vzorků současně (pro zajištění 

statistické průkaznosti výsledků) a tím odstranit systematické chyby, způsobené 

přípravou biologických vzorků v různé dny. 

Doprovodnou součástí řešení proto bude i nalezení vhodných rozměrů cívek a 

jejich vzájemného uspořádání, počtu závitů a dalších parametrů toroidních cívek, 

parametrů (proud, kmitočet, tvar atd.) signálů pro jejich buzení, potřebné doby aplikace 

na biologické vzorky pro vyvolání statisticky významných účinků apod. Dřívější 

experimenty s elektromagnetickými poli totiž ukázaly [24], že na velikost účinku může 

mít vliv i základní kmitočet budicích signálů, orientace vzorků vůči siločarám 

polí apod.  

Disertační práce nemá za cíl vysvětlovat konkrétní kvantově-mechanické či 

biochemické procesy, jejichž prostřednictvím vznikají pozorované biologické účinky. 

Těmito záležitostmi se zabývali jiní členové výzkumného týmu řešícího projekt 

MŠMT 2B08063 „Výzkum vlivu kombinace látek pro cílenou imunoterapii a 

inhibičního působení pole impulsního vektorového magnetického potenciálu na 

nádorová onemocnění“. 
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4 Analýza polí toroidních cívek 

Nezbytným předpokladem pro úspěšné řešení disertační práce bylo zpracování 

teorie elektromagnetických polí a způsobu jejich výpočtu, se zvláštním zřetelem na 

výpočet pole magnetického vektorového potenciálu A. V kapitole 4.1 jsou proto shrnuty 

Maxwellovy rovnice a vztahy pro numerické řešení vektorového potenciálu pomocí 

uzlových a hranových konečných prvků, které se využívají v simulačním systému 

ANSYS.  

Při použití ANSYS bylo zjištěno, že tento systém (ani žádný podobný) 

neumožňuje získat správné hodnoty vektorového potenciálu v případě, že se v modelu 

vyskytují feromagnetické materiály. Nicméně pokud je úloha celá ve vakuu, dokáže jej 

stanovit správně. Kapitola 4.2 se proto zabývá způsobem, jak z takového (simulovaného 

ve vakuu) vektorového potenciálu získat alespoň přibližný odhad jeho intenzity v 

případě, že by v úloze feromagnetikum bylo. 

Při výzkumu vhodných rozměrů a parametrů toroidních cívek pro aplikaci na 

biologické vzorky se objevila potřeba rychle a efektivně stanovit, jak velký vektorový 

potenciál je možné v jejich okolí očekávat. V dostupné literatuře však nebyly žádné 

(analytické) vztahy pro výpočet vektorového potenciálu toroidních cívek nalezeny. 

Autor této disertační práce je proto odvodil výsledky jsou uvedeny v kapitole 4.3. 

4.1 Teorie výpočtů elektromagnetických polí a jejich 
konečnoprvková realizace 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, základní vztahy mezi veličinami 

elektromagnetického pole jsou popsány Maxwellovými rovnicemi. Analytické řešení 

těchto rovnic je však možné nalézt jen pro poměrně jednoduché úlohy, ve kterých je 

možné (například díky geometrické symetrii) zavést významné zjednodušující 

podmínky. V praxi se pro řešení Maxwellových rovnic používají numerické metody – 

geometrie úlohy se rozdělí na diskrétní (konečné) prvky, přičemž pole jsou numericky 

vypočtena pouze v uzlech či hranách těchto prvků. Čím je vyšší hustota (resp. menší 

rozměry) těchto prvků, tím je možné stanovit rozložení polí v dané oblasti podrobněji, 

ale roste výpočetní a paměťová náročnost. Pro realizaci konečnoprvkových výpočtů polí 

aplikačních cívek v této disertační práci byl použit komerčně dostupný simulační 

systém ANSYS, jehož licence VUT v Brně vlastní. Následující kapitoly 4.1.1 až 4.1.3 

popisují výchozí Maxwellovy rovnice a výpočetní vztahy uzlových a hranových 

konečných prvků, které byly v ANSYS použity při řešení této práce. 
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4.1.1 Výchozí Maxwellovy rovnice 

Maxwellovy rovnice se v literatuře vyjadřují dvěma základními způsoby – 

v diferenciálním a integrálním tvaru. Pro popis polí konečných prvků je vhodnější vyjít 

z jejich diferenciálního tvaru [13] 

tt 







D

JJJ
D

JH VESrot , (4.1)

t



B

Erot , (4.2)

0div B , (4.3)

Ddiv , (4.4)

kde H je vektor intenzity magnetického pole, J je vektor celkové proudové hustoty, 

JS je vektor proudové hustoty zdroje, JE je vektor hustoty vířivých proudů, JV je vektor 

proudové hustoty indukované pohybem těles v magnetickém poli, D je vektor elektrické 

indukce, E je vektor intenzity elektrického pole, B je vektor magnetické indukce,  je 

objemová hustota náboje a t je čas.  

Jednou z podmínek řešení úlohy je kontinuita (spojitost) proudů – jinými slovy, 

proudy, které do úlohy vtékají, z ní také musí vytékat. Rovnice kontinuity proudů 

vyplývá z rovnice (4.1) aplikací operátoru divergence na její pravou i levou stranu 
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Vztahy mezi elektromagnetickými veličinami a materiálovými vlastnostmi popisují 

tzv. materiálové vztahy. V případě anizotropního magnetického prostředí s možností 

saturace feromagnetik bez výskytu permanentních magnetů to je 

HμB  , (4.6)
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kde μ0 je magnetická permeabilita vakua, μ je tenzor magnetické permeability, který je 

obecně funkcí intenzity magnetického pole H. Tenzor μ (a jiných materiálových 

parametrů) obecně může mít všech 9 prvků, v případě konečnoprvkových výpočtů je 

však postačující definice jen 3 diagonálních prvků. Souvisí to s tím, že prvky je možné 

v konečnoprvkovém modelu orientovat ve směru os X, Y a Z souřadného systému.  

V případě, že se v prostředí vyskytují permanentními magnety (či jiné zdroje 

remanentní magnetizace), získává vztah (4.6) podobu 

00 MHμB  , (4.8)
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kde M0 je vektor remanentní magnetizace a 0 je permeabilita vakua. Materiálové 

vztahy pro související elektrické pole jsou 

 BvEσJ  , (4.9)

EεD  , (4.10)

kde  
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je tenzor elektrické vodivosti, 
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je tenzor elektrické permitivity a 
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je vektor rychlosti. V případě, že je prostředí izotropní, tenzory materiálů mají jediný 

prvek, který se klasicky označuje ,  a . 

 

 
Obr. 4.1 Oblast řešení elektromagnetických úloh 

Na Obr. 4.1 je znázorněna oblast řešení elektromagnetických úloh. Z hlediska 

materiálových vlastností a zdrojů elektromagnetického pole je možné ji rozdělit na 

několik podoblastí. Oblast 0 představuje vzduchové (resp. vakuové) prostředí, 

oblast 1 vodivé prostředí a oblast 2 magnetické prostředí s permanentními zdroji 

magnetizace (typicky permanentními magnety). 
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4.1.2 Rovnice magnetického vektorového potenciálu uzlových prvků 

 Elektromagnetické úlohy lze řešit za pomoci potenciálových veličin. Dva 

druhy potenciálových veličin (magnetický vektorový potenciál A a skalární potenciál ) 

se používají v závislosti na charakteru problému. Při volbě formulace úlohy je 

rozhodujícím faktorem dynamika elektromagnetického pole. V případě, že je délka 

elektromagnetické vlny mnohonásobně větší v porovnání s charakteristickými rozměry 

uvažovaného systému, lze posuvné proudy ve vztahu (4.1) zanedbat (kvazistacionární 

přístup) a soustavu rovnic (4.1) až (4.4) za platnosti materiálových vztahů (4.6) 

až (4.13) zjednodušit do tvaru 

JH rot , (4.14)

t



B

Erot , (4.15)

0div B . (4.16)

Základní vektory elektromagnetického pole B a E lze získat z potenciálových veličin 

AB rot , (4.17)

div
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A
E . (4.18)

Tyto veličiny vyhovují rovnicím (4.15) a (4.16). Mimo to je třeba, aby byla splněna i 

rovnice (4.14), materiálové vztahy, podmínka kontinuity proudů (4.5) a jednoznačnost 

řešení magnetického vektorového potenciálu podle tzv. Coulombovy kalibrace. 

Soustava diferenciálních rovnic splňující tyto podmínky v oblasti vodivého prostředí 1 

vychází z (4.14) a (4.5) a má tvar [25] 
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kde 1
SM
μ je průměrná hodnota stopy invertované matice tenzoru permeability  (součtu 

prvků na hlavní diagonále), vypočtená pomocí vztahu  

      3,32,21,1
3

1 1111
SM

  μμμμ . (4.21)

Pro upřesnění stojí za zmínku, že převrácená hodnota permeability -1 se v literatuře 

někdy označuje pojmem „reluktivita“. V oblasti 2 se zdroji remanentní 

magnetizace M0 v soustavě musí být navíc diferenciální rovnice [25] 

   0
-1

S
1

SM
1 rotdivgradrotrot MμJAAμ   μ . (4.22)
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Oblast vzduchového resp. vakuového prostředí 0 pak představuje speciální případ, kdy 

z rovnic (4.19) až (4.27) některé jejich členy vypadnou. Rovnice představují základ 

tzv. uzlových konečných prvků (nodal finite elements) pro výpočet vektorového 

potenciálu A. V simulačním systému ANSYS (který byl použit při řešení této disertační 

práce) je takovým prvkem např. SOLID97.  

Při řešení práce se však ukázalo (kapitola 5.3.5), že použití uzlových prvků vedlo 

k nesprávným výsledkům v případech, kdy se v úloze vyskytovaly oblasti s různými 

permeabilitami. Při hledání příčiny těchto nesprávných výsledků bylo zjištěno, že 

uzlová konečnoprvková formulace založená na 3D vektorovém potenciálu se 

nedoporučuje. Biro [26] a Preis [27] totiž dokázali, že v případě, kdy na rozhraní oblastí 

s různými permeabilitami je normálová složka vektorového potenciálu dominantní, je 

řešení elektromagnetického pole nesprávné.  

 

 
Obr. 4.2 Modelová situace nepřesného výpočtu A u uzlových prvků 

Problém lze předvést na modelové situaci na Obr. 4.2 (obrázek převzat z [29]). 

Na něm je objem ohraničený šesti plochami ve vzdálenosti x = ±1, y = ±1 a z = ±1 od 

středu souřadné soustavy. Objem je plochami x = 0 a y = 0 rozdělen na čtyři prvky. 

Každý prvek má jinou permeabilitu, označenou podle kvadrantu prvku 1 až 4. Ve 

směru osy Z na tuto soustavu působí magnetické pole o známé intenzitě HZ a v každém 

prvku tedy vyvolá magnetickou indukci o rozdílných intenzitách 

BkZ = kHZ,    k  1, 2, 3, 4. (4.23)

Tím na rozhraní prvků (a tedy i v jejich uzlech) vzniká nespojitost v hodnotě 

magnetické indukce B a normálové složky pole A v osách X a Y proto nemají svoje 

derivace. To se následně projeví i nesprávnými hodnotami výpočtu těchto složek, 

přičemž chyba je největší v případě, kdy vektor pole A je tvořen jen normálovou 
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složkou vůči budicímu poli HZ resp. BZ. Kompletní matematický důkaz tohoto tvrzení je 

možné nalézt v [28] a [29]. 

Zmíněná literatura proto doporučuje používat prvky, které vektorový potenciál 

nepočítají v uzlech, ale na hranách prvků (tzv. egde-based elements). O hranových 

prvcích pojednává následující kapitola. 

4.1.3 Rovnice magnetického vektorového potenciálu hranových prvků 

Jak již bylo řečeno, hranové prvky dokáží eliminovat nepřesnosti výpočtu, které 

se vyskytují u uzlových prvků. Hranové prvky totiž zachovávají nespojité normálové 

složky vektorového potenciálu, čímž zdroj nepřesností (jak byl ilustrován na Obr. 4.2) 

zaniká. Formulace jejich rovnic je dle [25] 
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Jednoznačnost řešení magnetického vektorového potenciálu implementovaného pomocí 

hranových prvků je zajištěna kalibrační procedurou, která probíhá na začátku řešení 

každé úlohy. 

Na Obr. 4.3 je jedna možná topologie hranového prvku. Magnetický vektorový 

potenciál A implementovaný na základě podobného prvku je popsán pomocí jejich 

tvarových funkcí 

e
T AWA  , (4.27)

kde WT je transponovaná matice vektorových tvarových funkcí a Ae je vektor 

magnetických indukčních toků (stupně volnosti ve středech hran prvků). Index 

v označení Ae přitom pochází ze slova „element“ (prvek). Matice tvarových funkcí W 

závisí na geometrickém uspořádání prvku – v praxi prvky mohou mít širokou škálu 

tvarů (pravidelné i nepravidelné hranoly, pravidelné i nepravidelné čtyřstěny apod.). 

Existuje celá řada monografií, ve kterých je možné tvarové funkce pro různé geometrie 

prvků nalézt, z novějších je to například [30]. 
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Obr. 4.3 Jedna z možných topologií hranového prvku 

Potenciál Ae v (4.27) je definován jako křivkový integrál magnetického 

vektorového potenciálu podél příslušných hran prvku  


l

e ldTAA . (4.28)

Elektrický skalární potenciál  je podobně aproximován pomocí skalárních tvarových 

funkcí prvku 

e TN , (4.29)

kde NT je transponovaný vektor skalárních tvarových funkcí prvku a e je vektor 

skalárních potenciálů v uzlech prvku. Aplikací variačních principů na výchozí rovnice 

(4.24) až (4.26) a aproximací potenciálů pomocí vztahů (4.27) a (4.29) lze získat 

konečnoprvkovou soustavu algebraických rovnic [25] 
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kde 

    
V

dVT1TTAA rotrot WμWK  (4.31)

je matice magnetické reluktivity elementů, 

   
V

dVTTTVV gradgrad NσNK  (4.32)

je matice elektrické vodivosti elementů, 


V

dVTAV grad NσWK  (4.33)

je matice magneto-elektrické vazby elementů, 


V

dVTAA WσWC  (4.34)

je matice tlumení vířivých proudů, 
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V

T
dVTTVV gradgrad NεNC  (4.35)

je matice tlumení posuvných proudů, 


V

dVTAV grad NεWC  (4.36)

je matice magneto-dielektrické vazby elementů, 


V

dVTAA WεWM  (4.37)

je matice posuvných proudů,  


V

S
T dVJWJ S

e  (4.38)

je vektor proudové hustoty zdrojů a  

 
V

dVC

TTPM
e rot HWJ  (4.39)

je vektor zdrojů vlivem permanentních magnetů. Tečky nad veličinami ve vztahu (4.30) 

značí jejich časové derivace a Ie je vektor uzlových proudových zdrojů. Ve 

vztahu (4.39) proměnná HC značí vektor koercitivních sil magnetických materiálů. 

Rovnice (4.30) popisuje silnou vazbu mezi stupni volnosti magnetických 

indukčních toků a elektrickými potenciály. Taková soustava algebraických rovnic je 

nesymetrická, ale lze ji symetrizovat volbou slabé vazby mezi elektrickým a 

magnetickým polem nebo náhradou elektrického skalárního potenciálu jeho časovým 

integrálem  dt . V takovém případě se soustava (4.30) zjednoduší na 
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. (4.40)

Po vyřešení soustavy rovnic (4.30) nebo (4.40) lze vektory elektrického a magnetického 

pole odvodit z vypočtených potenciálů [25] 

e
Trot AWB  , (4.41)

BμH 1 , (4.42)

te 


 eTTgrad
A

WNE  , (4.43)

EσJ C , (4.44)

t



E

εJJ CS , (4.45)
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kde JC je vektor hustoty vodivých proudů a JS je vektor celkové proudové hustoty 

(vodivých a posuvných proudů). 

  Jak je ze vztahů (4.41) až (4.45) patrné, žádný z nich není schopen popsat 

vektorový potenciál A. To je zásadní nevýhoda hranových prvků – jejich interní 

veličinou je integrál vektorového potenciálu A, jak ukazuje vztah (4.28). To bohužel 

znamená, že jeho intenzitu v jednotlivých uzlech prvku není možné žádným způsobem 

získat – je známa pouze jeho celková hodnota podél hran. Tento poznatek měl zásadní 

vliv na způsob řešení simulací vektorového potenciálu v této práci. Bližší podrobnosti 

jsou uvedeny v kapitole 5.3.5. Příkladem hranového prvku pro výpočet vektorového 

potenciálu v ANSYS je SOLID236 a tento prvek byl také použit při simulacích 

provedených v této práci. 

4.2 Vliv permeability prostředí na intenzitu vektorového 
potenciálu 

Z hlediska řešení této disertační práce byla důležitá otázka, jaký vliv na 

vektorový potenciál má přítomnost feromagnetických materiálů v aplikačních cívkách. 

Izotropní materiál s relativní permitivitou r  1 v blízkosti vodičů protékaných 

proudem má schopnost posilovat výslednou intenzitu magnetického vektorového 

potenciálu. Pro matematický popis tohoto chování lze vyjít ze základních rovnic polí 

buzených proudy [13] 

JH rot , (4.46)

0div B . (4.47)

V nelineárním feromagnetiku přitom platí 

 HB Hr0 . (4.48)

Při uvážení, že 

AB rot  (4.49)

je možné psát 

 HA Hr0rot  , (4.50)

po úpravě 

  AH rot
1

0 Hr
 . (4.51)

Po dosazení tohoto výsledku do (4.46) získá rovnice podobu 

  JA 







rot

1
rot

0 Hr
. (4.52)
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Při zavedení předpokladu, že při určité intenzitě magnetického pole H je relativní 

permeabilita r(H) feritového materiálu v celém objemu jádra konstantní, je možné ji 

převést na druhou stranu rovnice 

  JA Hr0rotrot  . (4.53)

Současně platí základní poučka vektorových operací 

AAA 2divgradrotrot  . (4.54)

Divergenci A je možné volit libovolně, této volbě se při řešení elektromagnetických 

úloh říká „kalibrace vektorového potenciálu“. Obvykle se pro zjednodušení výpočtu 

volí tzv. Lorenzova kalibrační podmínka 

0div A , (4.55)

čímž vztah (4.53) přejde to tvaru [13] 

  JA Hr0
2  . (4.56)

 Tento výsledek je možné interpretovat tak, že permeabilia r(H) vyvolává ve 

feromagnetiku „zrcadlové“ proudy, které mají stejný směr jako budicí proud a tím se 

adekvátně zvýší i výsledný vektorový potenciál. Jinou možnou interpretací je představa, 

že díky zvýšené permeabilitě vzroste i schopnost prostředí ukládat energii 

magnetického pole, což je opět provázeno zvýšením vektorového potenciálu A. Pokud 

permeabilita prostředí vzroste r-krát, vzroste r-krát i intenzita vektorového potenciálu. 

Při analytických výpočtech a simulacích polí toroidních cívek bylo tohoto vztahu 

využito – vektorový potenciál byl vypočten v modelu se vzduchem a jeho intenzita po 

vložení feromagnetického jádra byla následně stanovena s využitím (4.56). Bližší 

podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 5.3.5. 

4.3 Odvození analytického popisu vektorového potenciálu 
toroidní cívky 

Při hledání vhodných rozměrů (a dalších parametrů) aplikačních cívek bylo 

nutné zjistit, přibližně jaké intenzity vektorového potenciálu lze očekávat. 

Konečnoprvkové simulace sice k tomuto účelu bylo možné použít, ale vytváření 

potřebných modelů by bylo velmi pracné a časově náročné. Pro rychlý a efektivní 

výpočet by byl více vhodný analytický popis vektorového potenciálu. V dostupné 

literatuře však žádné vztahy pro výpočet vektorového potenciálu v okolí toroidních 

cívek nebyly nalezeny. Autor této disertační práce je proto odvodil, pochopitelně za 

použití vhodných zjednodušujících podmínek.  

Vinutí toroidních cívek je možné modelovat několika způsoby. Zřejmě 

nejvěrnějším způsobem by bylo modelovat jej jako vodivou vrstvou (o tloušťce jako je 

průměr vodiče), která souvisle pokrývá celé jádro. Vrstva je pak protékaná objemovou 
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proudovou hustotou J, který odpovídá budicímu proudu, počtu závitů, tloušťce a 

rozměrech vrstvy. V takovém případě je velikost magnetického vektorového 

potenciálu A v určitém bodě X úměrná objemovému integrálu rozložení proudové 

hustoty [13] 

   
U

XU

0 d
U

4
X V

r
UV


J
A




, (4.57)

kde A(X) je hledaný vektorový v potenciál v bodě X, VU je objem protékaný proudem s 

rozložením hustoty J(U) a rXU je funkce vyjadřující vzdálenost mezi bodem X a všemi 

body dVU v objemu VU. Při modelování vinutí toroidních cívek pomocí souvislé vrstvy 

by se však v (4.57) objevily tzv. eliptické integrály. Ty jsou známy tím, že je nelze 

vyjádřit pomocí základních matematických funkcí a jediný způsob, jak je lze vyčíslit, 

jsou numerické metody. Čistě analytický vztah pro výpočet vektorového potenciálu 

toroidní cívky by tedy tímto způsobem nebylo možné nalézt. Stejný problém by nastal i 

v případě, že by vinutí bylo modelováno pomocí plošných proudů na povrchu jádra. 

Autor se proto rozhodl vinutí modelovat pomocí proudového vlákna (ideální vodič 

nulového průměru), protékaného budicím proudem. Pro výpočet vektorového 

potenciálu proudového vlákna totiž existuje poněkud jednodušší vztah [13] 

  U
XU

0 d
1

4
X

U

l
r

I

l





A , (4.58)

kde A(X) je hledaný vektorový v potenciál v bodě X, I je velikost proudu, který 

proudovým vláknem protéká, lU je funkce popisující křivku vlákna a rXU je funkce 

vyjadřující vzdálenost mezi bodem X a všemi body ležícími na křivce lU. 

 

 
Obr. 4.4 K odvození vektorového potenciálu rovného vodiče konečné délky 

V případě rovného vlákna o konečné délce l = z2  z1 položeného v ose Z a 

protékaného proudem I ve směru osy Z je situace naznačena na Obr. 4.4. Vzhledem 

k rotační symetrii úlohy je vhodné zvolit válcový (r, , z) souřadný systém, protože v 

z1

AZ(M)

z

r1

I 

z2

M

0
r

dz

rM
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něm je vektorový potenciál vodiče nezávislý na úhlu  systému. Protože proud teče ve 

směru osy Z, má i výsledný vektorový potenciál pouze složku v ose Z. Velikost této 

složky ve zvoleném bodě M, který leží ve vzdálenosti r1 od osy Z, je pak možno 

stanovit 
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, (4.59)

kde z1 a z2 jsou souřadnice začátku a konce vodiče na ose Z. Funkce 22
1M zrr   

(Pythagorova věta) v integrálu popisuje vzdálenost rM mezi bodem M a všemi 

elementy dz, ležícími na proudovém vlákně. 

4.3.1 Vztah pro složku Az na rotační ose cívky 

Při odvození vztahu pro výpočet vektorového potenciálu toroidní cívky je možné 

vyjít z (4.59). V této práci byly používány toroidní cívky s (přibližně) obdélníkovým 

průřezem jádra, takže jejich vinutí o N závitech bylo možné aproximovat 

obdélníkovými proudovými smyčkami, jak je v řezu naznačeno na Obr. 4.5. Vzhledem 

ke geometrii úlohy je v Obr. 4.5 použit válcový souřadný systém. Vektorový potenciál 

libovolného bodu je dán superpozicí příspěvků od všech vodorovných i svislých úseků 

vinutí všech závitů. 

 

 
Obr. 4.5 Aproximace vinutí toroidní cívky obdélníkovými proudovými vlákny (řez rovinou  = 0) 

V případě bodu M ležícího na rotační ose toroidu (v Obr. 4.5 opět osa Z) se 

příspěvky od protilehlých vodorovných úseků vinutí l21 a l2N (resp. l41 a l4N) navzájem 

vyruší, takže radiální složka Ar(M) vektorového potenciálu je zde nulová. Pro dosažení 

nulové radiální složky však nemusí závity nutně ležet přesně proti sobě dostačující 

podmínkou je to, aby závity byly po celém obvodu jádra rozloženy rovnoměrně. 

Azimutální složka A(M) je v takovém případě též nulová, protože v modelu se 

nevyskytují žádné proudy ve směru souřadnice . Na ose toroidu má tedy vektorový 
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potenciál pouze složku AZ. Na velikost této složky mají vliv pouze svislé úseky vinutí, 

kterými protékají proudy ve směru osy Z, na obrázku označené l11 a l31 (resp. l1N a l3N). 

Přitom proudy v úsecích l31 resp. l3N tečou opačným směrem, takže výslednou velikost 

vektorového potenciálu snižují. Protože všech N závitů cívky je (vzhledem k symetrii 

úlohy) od osy Z vzdáleno stejně, je výslednou velikost vektorového potenciálu v bodě 

M možné stanovit s využitím (4.59) 
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, (4.60)

kde r1 je vnitřní průměr vinutí toroidu (vzdálenost úseků l1 od jeho rotační osy, tj. 

osy Z) a r2 je jeho vnější průměr. Vztah (4.60) pochopitelně platí pouze pro toroidní 

cívku, jejíž vinutí je celé ve vakuu. 

4.3.2 Vztah pro složku Az v libovolném bodě v okolí cívky 

Pokud nějaký bod (označme jej např. K) neleží na ose toroidu, je stanovení 

složky AZ jeho vektorového potenciálu poněkud složitější. Situace je naznačena na 

Obr. 4.6, který toroidní cívku zobrazuje řezem rovinou z = 0 (tato rovina je v Obr. 4.5 

naznačena čerchovanou čarou). Také v Obr. 4.6 je použit válcový souřadný systém. 

 

 
Obr. 4.6 K výpočtu vektorového potenciálu Az v libovolném bodě (řez rovinou z = 0) 

Příspěvek vektorového potenciálu každého závitu je tentokrát třeba vypočíst 

zvlášť, protože vzdálenost mezi závity a bodem K již není konstantní (r1 nebo r2 v 

Obr. 4.5), ale je pro každý závit různá. Na vnitřním okraji jádra o poloměru r1 a při 
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vzdálenosti bodu K od rotační osy toroidu hK je pro n-tý závit možné vzdálenost 

každého závitu rK1n stanovit pomocí kosinové věty 

n1K
2

1
2
KK1n cos2 rhrhr  ,   n  1 … N, (4.61)

kde n je úhel každého závitu vůči bodu K, jak je naznačeno na Obr. 4.6. Při výpočtu 

vzdáleností rK2n závitů na vnějším okraji jádra je vztah (4.61) stejný, pouze místo r1 v 

něm vystupuje poloměr r2.  

Toroidní cívky používané v této práci měly vinutí rozložené po obvodu jádra 

rovnoměrně. To tedy znamenalo, že úhel 1nn    mezi dvěma sousedními závity 

byl vždy stejný a bylo jej možné vypočíst 

N




360 , (4.62)

kde N je počet závitů cívky. Vztah (4.61) v tomto případě přejde to tvaru 

    1cos2 11K
2

1
2
KK1n nrhrhr ,   n  1 … N. (4.63)

Při znalosti rK1n a rK2n všech závitů je možné velikost složky AZ(K) vektorového 

potenciálu vypočíst postupným dosazením do (4.59) a sečtením všech příspěvků, tedy 
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, (4.64)

kde z1 a z2 je pozice konců svislých úseků vinutí vůči bodu K (tyto proměnné mají tedy 

stejný význam, jako na Obr. 4.5). Druhá část výrazu v hranatých závorkách je záporná 

opět kvůli tomu, že proudy úseků vinutí na vnějším okraji jádra tečou opačným směrem, 

než na vnitřním okraji. Přestože bod K je v Obr. 4.6 zakreslen ve vnitřním prostoru 

cívky, vztah (4.64) platí pro všechny body v okolí i uvnitř jádra cívky.  

4.3.3 Vztah pro složku Ar v libovolném bodě v okolí cívky 

Jak demonstruje tvar pole na Obr. 2.1b, vektorový potenciál toroidní cívky má i 

radiální složku Ar, která způsobuje zakřivování pole A ve směru vinutí. Vzhledem k 

rotační symetrii úlohy je zřejmé, že při znalosti intenzity složky Ar v nějakém bodě P 

bude stejná intenzita i ve všech bodech na kružnici v rovině Z, která tímto bodem 

prochází. 

Výpočet radiální složky vektorového potenciálu Ar(P) v libovolném bodě P je 

ještě složitější, než výpočet složky AZ. Je to dáno tím, že je třeba sečíst příspěvky 

radiálních úseků vinutí (l2n a l4n v Obr. 4.5), které ale již nejsou vzájemně rovnoběžné, 

jako v případě svislých úseků. Situace je naznačena na půdorysu cívky na Obr. 4.7, kde 

jsou horní radiální úseky vinutí viditelné.  
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Obr. 4.7 K výpočtu složky Ar vektorového potenciálu (půdorys cívky) 

Směr radiální složky Ar(P) je v Obr. 4.7 naznačen ve stejném směru, jakým teče 

budicí proud I ve vinutí, tj. od středu cívky ven. Každý závit však k výsledné velikosti 

Ar(P) přispívá pouze svou složkou proudu Irn, která má stejný směr jako vektor Ar(P). 

Tuto složku je nezbytné pro každý závit vypočítat samostatně z pravoúhlého 

trojúhelníku, jak je v Obr. 4.7 naznačeno u prvního závitu. Konkrétní podoba vztahu je 

nnr cos II ,    n  1 … N, (4.65)

kde n je úhel každého závitu vůči směru vektoru Ar(P). Tento vztah tím pádem dokáže 

vyjádřit i situaci, že např. ve třetím závitu cívky na Obr. 4.7 teče proud opačným 

směrem, než je směr vektoru Ar(P). 

Dále je nutné vypočíst vzdálenosti rP1n mezi bodem P a začátkem každého 

radiálního úseku vinutí. K tomu je možné opět použít kosinovou větu, ale při tom se 

vyskytuje jeden zásadní problém – kosinová věta dokáže určit pouze absolutní hodnotu 

vzdálenosti. Pro správné vyčíslení vektorového potenciálu je však třeba znát i 

znaménko, tj. pozici bodu P vůči úsekům vinutí – jinými slovy, zda bod P leží uvnitř 

nebo vně kružnice, opsané poloměrem r1. K tomu lze využít porovnání poloměru r1 a 

vzdálenosti bodu P od středu cívky (v Obr. 4.7 značená hP). Autor této disertační práce 

řešení popsal pomocí vztahu 

    1cos2 11L
2

1
2
L1P1n nrhrhsr ,   n  1 … N, (4.66)

přičemž proměnná s1 určuje znaménko výsledné vzdálenosti podle klíče 
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Při této volbě znaménka bude mít vektor Ar(P) kladnou hodnotu ve směru ven z cívky, 

jak je zakresleno na Obr. 4.7. Obdobně je třeba vypočíst i vzdálenost rP2n mezi bodem P 

a koncem každého úseku pomocí dvojice vztahů 

    1cos2 12L
2

2
2
L2P2n nrhrhsr ,   n  1 … N, (4.68)

kde 









L2

L2
2 pokud1

pokud1

hr

hr
s . (4.69)

Vztahy (4.66) a (4.68) přitom (stejně jako v kapitole 4.3.2) počítají s rovnoměrným 

rozložením vinutí po obvodu jádra, takže proměnná  v nich vyjadřuje úhel mezi 

dvěma sousedními závity, vypočtený dle (4.62). 

Po vyčíslení vztahů (4.65) až (4.69) pro každý závit je možné konečně přistoupit 

k výpočtu intenzity složky Ar(P) vektorového potenciálu. Ve výpočtu je však nutné brát 

v úvahu příspěvky horních i spodních radiálních úseků vinutí (značené l2n a l4n 

v Obr. 4.5). Tím do výpočtu vstupuje i pozice bodu P v ose Z soustavy. Protože ale 

všechny radiální úseky l2n leží v rovině z = z1 a úseky l4n v rovině z = z2, a do těchto 

rovin je možné z bodu P spustit kolmici, je možné pro výpočet opět použít 

vztahu (4.59). Ve vztahu však tentokrát nebyly integrovány úseky ve směru osy Z, ale v 

radiální souřadnici r. Vztah má proto podobu 
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Podobně jako v předchozích výpočtech, druhý člen v hranatých závorkách je záporný 

kvůli tomu, že proud v radiálních úsecích vinutí v rovině z = z2 teče opačným směrem 

oproti úsekům v rovině z = z1. 

4.3.4 Výpočet celkové intenzity A a komentář k odvozeným vztahům 

Při znalosti složek AZ(Q) a Ar(Q) v nějakém bodě Q je možné celkovou intenzitu 

vektorového potenciálu stanovit známým vztahem 

       2r
2

Z QQQ AAA  . (4.71)

Hlavní potíží je to, že vyčíslení vztahů (4.64) a (4.70) pro získání těchto složek je 

poměrně pracné. Výpočet je nicméně možné snadno zautomatizovat např. využitím i 

běžného tabulkového procesoru (MS Excel) nebo vědeckého kalkulátoru. V každém 

případě je takový postup rozhodně snadněji proveditelný, než numerické výpočty 

eliptických integrálů, které by se vyskytly při modelování vinutí souvislými plochami 

nebo vrstvami vodiče a které by vyžadovaly použití specializovaného matematického 

software. 
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Z hlediska usnadnění výpočtu intenzity pole je zajímavý poznatek, že složka Ar 

není nulová jen na ose Z, (čehož bylo díky rotační symetrii využito v kapitole 4.3.1). 

V úloze se totiž vyskytuje ještě rovinná symetrie, a to v rovině z = 0. Pokud nějaký bod 

leží v této rovině, mají oba výrazy v hranatých závorkách v (4.70) stejnou velikost, 

odečtou se a výsledná složka Ar je tedy nulová. 

Je též vhodné zdůraznit, že vztahy (4.64) a (4.70) byly odvozeny za předpokladu, 

že vinutí je modelováno obdélníkovými proudovými smyčkami a závity jsou po obvodu 

jádra rozloženy rovnoměrně. Vztahy proto nedokáží vyjádřit velikost vektorového 

potenciálu parazitního závitu, jehož vznik byl vysvětlen na Obr. 2.2. Stejně tak 

nedokáží popsat vektorový potenciál v případě, že závity nejsou na jádře rozloženy 

rovnoměrně – v takovém případě by se v cívce objevila i azimutální složka A. Cívky 

použité v této práci však vždy měly závity rozloženy rovnoměrně a proto autor vztahy 

pro výpočet A neodvozoval. V neposlední řadě, všechny vztahy uvedené v kapitole 4.3 

platí pouze v případě, že vinutí cívky je celé ve vakuu resp. ve vzduchu. 

Výše uvedené vztahy jsou v dalších kapitolách této práce použity k orientačnímu 

ověření správnosti výsledků simulací vektorového potenciálu. Mezi vypočtenými a 

simulovanými hodnotami se vždy objevily určité rozdíly ty byly způsobeny mimo jiné 

tím, že hrany reálně použitých jader cívek byly zaobleny, což vztahy nedokáží vyjádřit. 

Při použití vztahů je dále nutno mít na paměti, že vinutí je v nich modelováno 

proudovými vlákny, tj. ideálními vodiči nulového průměru. Reálné vodiče však vždy 

mají nějaký nenulový průměr. Při stanovování rozměrů cívky (proměnné r1, r2, z1 a z2) 

pro analytický výpočet je vhodné s průměrem vodičů počítat. Pokud má vodič průměr 

např. 2 mm, je zapotřebí v modelu cívky proudová vlákna umístit do vzdálenosti 1 mm 

od povrchu jádra, čímž budou vlákna posunuta do středu skutečného vodiče. 
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5 Analýza polí a biologických účinků 
toroidních cívek o průměru 102 mm 

Jak bylo popsáno v kapitole 2.4, dosavadní experimenty trpěly celou řadou 

nedostatků, z nichž nejvážnějším byly malé rozměry aplikačních cívek. Díky tomu bylo 

možné najednou ozářit jen malý počet vzorků, což vedlo k nízké statistické průkaznosti 

výsledků měření. Použité cívky měly dále velký počet závitů, takže kromě vektorového 

potenciálu generovaly i nezanedbatelné elektrické pole a zbytkové magnetické pole. 

V neposlední řadě, stísněné podmínky neumožňovaly zamezit přestupu ztrátového tepla 

z vinutí cívek do vzorků, což nežádoucím způsobem ovlivňovalo výsledky. Úkolem 

tedy bylo navrhnout, analyzovat a realizovat takovou soustavu, která by zmíněné 

nedostatky odstranila. 

5.1 Základní parametry soustavy 

Tento dílčí výzkum byl založen na návrhu a analýze soustav toroidních cívek o 

vnějším průměru jádra 102 mm, viz Obr. 5.1 (obrázek převzat z katalogového 

listu [32]). Tato volba nebyla náhodná, systém byl navržen tak, aby v něm mohly být 

použity i cívky s feritovým jádrem a tento rozměr byl největší, jaký byl komerčně 

nabízen i v malých objednacích množstvích. I tak však představoval zásadní zvětšení 

rozměrů oproti předchozím řešením. Efektivní délka siločáry ve vybraném jádře o 

průměru 102 mm je lef = 255 mm [32]. 

 
Obr. 5.1 Výkres toroidních jader o průměru 102 mm 

Pro výzkum byl vybrán feritový materiál K4000 od firmy Kaschke, který je 

určen pro aplikace ve výkonových spínaných zdrojích s vysokou účinností. Vyznačuje 
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se nízkými hysterezními ztrátami, což umožňuje jeho použití až do pracovního 

kmitočtu 1 MHz. Materiály s velmi podobnými parametry má ve své nabídce většina 

světových výrobců feritů. Hysterezní křivka a frekvenční závislost komplexní 

permeability feritu K4000 jsou uvedeny na Obr. 5.2 (křivky převzaty z [32]), ostatní 

typické parametry jsou pak uvedeny v Tab. 5.1. 

 

 
Obr. 5.2 Hysterezní křivka a frekvenční závislost komplexní permeability materiálu K4000 

Tab. 5.1 Základní parametry materiálu K4000 

Počáteční relativní permeabilita i 4000 ±25% 

Remanentní indukce BR 120 mT 

Koercitivní síla HC  10 Am-1 

Curieova teplota C  130C 

Měrná rezistivita   0,1 m 

Hustota   4,8 g/cm3 

 

Zmíněné feritové jádro bylo při výzkumu plánováno z důvodu, že 

feromagnetické materiály mají schopnost posilovat výslednou intenzitu vektorového 

potenciálu, jak bylo vysvětleno v kapitole 4.2. Feromagnetické materiály nicméně 

z hlediska ověření pomocí biologických experimentů představovaly komplikaci, protože 

jejich permeabilita je silně nelineární. V reálných toroidních jádrech mimo to rozložení 

intenzity magnetického pole H není v celém průřezu konstantní, což znesnadňovalo 
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předem provést odhad intenzit výsledných polí. Zejména první fáze výzkumu byla proto 

plánována s cívkami se „vzduchovým“ jádrem aby je bylo možné vyrobit, byla z 

tuhého izolantu (silonu) vysoustružena jádra toroidů o stejných rozměrech jako 

na Obr. 5.1. Ty pak představovaly jádra „vzduchových“ cívek. Všechna jádra byla 

rovnoměrně po celém obvodu navinuta 65 závity lakovaného vodiče o průměru 2 mm. 

Velké množství závitů bylo zapotřebí k hustému pokrytí celého obvodu toroidního 

jádra, což bylo zárukou, že i u vzduchových cívek budou siločáry magnetické 

indukce B uzavřeny v jádře. Vodič o průměru 2 mm byl vybrán pro snížení odporu a 

tím i ztrátového výkonu vinutí. Vinutí bylo navinuto automatem (pro dosažení jeho 

rovnoměrnosti) a vodiče o průměru 2 mm byly nejtlustší, jaké automat dokázal 

zpracovat. Celkový odpor vinutí všech hotových cívek se pohyboval okolo 100 m, což 

byla cca o 40 vyšší hodnota, než bylo možné očekávat prostým výpočtem z průřezu a 

délky vodiče. Navýšení odporu bylo zřejmě způsobeno stresem krystalové mřížky 

vodiče – na hranách jádra byl malý poloměr ohybu, což si vyžádalo velký tah na vodič 

při navíjení. 

5.2 Metoda vzájemného oddělení polí cívky 

Jedním z cílů tohoto výzkumu bylo zjistit, které pole je zodpovědné za zmíněné 

biologické účinky. U toroidní cívky se však všechna pole (A, B, E) překrývají. Proto 

bylo nezbytné nějakým způsobem pole od sebe navzájem oddělit, resp. některá pole 

potlačit a jiná ponechat. Autor této disertační práce navrhnul tento problém řešit pomocí 

elektromagnetických stínění z různých materiálů, do kterých byly toroidní cívky 

uzavřeny. Záměrem přitom pochopitelně bylo zejména odstranit elektrické pole E a 

zbytkovou magnetickou indukci B vinutí. 

První stínění bylo navrženo z velmi dobře vodivého, ale nemagnetického 

materiálu. Jeho účelem bylo odstínit elektrické pole E, které kolem všech vodičů (a tedy 

i cívek) vzniká vždy při změnách protékajícího proudu (a tedy i změnách vektorového 

potenciálu), jak ukazuje druhý člen rovnice [13] 

t



A

E grad . (5.1)

Stínění bylo navrženo ve tvaru dutého válce, do kterého byla celá cívka vložena. Jako 

materiál byla zvolena čistá elektrotechnická měď, ČSN 42 3001. Stínění bylo složeno 

ze dvou dílů, které k sobě byly sešroubovány mosaznými (tj. nemagnetickými) šrouby. 

Oba kusy byly po obvodu opatřeny přesahujícími lemy, aby mezi nimi byl dobrý 

kontakt. Podstavy stínicího válce měly tloušťku 1 mm, plášť válce měl z konstrukčních 

důvodů tloušťku 7 mm. Takové stínění mohlo splnit předpoklad, že bude silně 

potlačovat elektrické pole, ale zároveň jen málo ovlivňovat pole magnetické. U cívek se 

totiž předpokládaly budicí signály s kmitočtem maximálně do 1 kHz, což v případě 

mědi představuje hloubku vniku elektromagnetické vlny [13] 
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kde Cu je měrný odpor a rCu relativní permeabilita mědi a f je kmitočet vlny. Výsledná 

hloubka vniku Cu přitom stanovuje potřebnou tloušťku materiálu pro utlumení vlny 

na hodnotu e-1, tedy asi na 37 intenzity dopadající vlny. Jelikož podstavy stínicího 

válce byly navrženy pouze o tloušťce d = 1 mm, mohou při tomto kmitočtu tlumit 

pouze na 
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, (5.3)

tedy zhruba 61 intenzity dopadající vlny. Z výsledku (5.3) je tedy zřejmé, že při 

těchto nízkých kmitočtech se navržené měděné stínění chová v podstatě jen jako 

elektrostatické stínění. Dopadající elektromagnetické vlny v něm vyvolají jen malé 

vířivé proudy (které mají vždy opačný směr než budicí pole), takže magnetický 

vektorový potenciál A může stíněním procházet s malým útlumem. 

Pro zajištění průkaznosti experimentů a vyloučení možného vlivu cizích polí 

(například od přívodních vodičů cívek apod.) bylo dále navrženo stínění z tlustého 

feromagnetického materiálu. To bylo záměrně navrženo tak, aby naopak všechna pole 

cívek co nejvíce potlačilo. Pokud by cívky uzavřené v tomto stínění i tak vykazovaly 

nějaké biologické účinky, bylo by ihned zřejmé, že tyto účinky byly vyvolány jinými 

vnějšími vlivy či poli. Realizace byla podobná jako v případě měděného stínění, ale 

mnohem masivnější. Všechny stěny válce měly tloušťku d = 10 mm. Jako materiál 

feromagnetického stínění byla použita čistá (nelegovaná) automatová ocel ČSN 11 373, 

zejména z důvodu její široké dostupnosti, přesně známým mechanickým i elektrickým 

parametrům a velmi dobré obrobitelnosti. Přestože tato ocel má o řád vyšší rezistivitu 

než měď, díky feromagnetickým vlastnostem (tabulková permeabilita je rFe = 95) je v 

jejím případě hloubka vniku jen 





 




9510π41000π2

109,22

π2

2
7

7

rFe0

Fe
Fe 


f

0,88 mm. (5.4)

To spolu s 10 mm tlustými stěnami stínění způsobuje útlum intenzity elektromagnetické 

vlny na  

588,0

10

102,1ee 


 
d

, (5.5)

tedy přibližně o 50 dB. Takto výrazný útlum byl považován za dostatečný pro zabránění 

úniku polí E a B ze stínění do okolního prostoru a tato pole by tedy neměla mít na 

biologické vzorky měřitelný účinek. V případě vektorového potenciálu A byl očekávaný 

útlum nižší, protože přítomnost feromagnetického materiálu má tendenci jej zesilovat, 

jak ukazuje vztah (4.56). 
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Jak bylo ukázáno v předchozích kapitolách, intenzita vektorového potenciálu 

cívek je dána budicím proudem ve vinutí cívek a intenzita elektrického pole je dána 

jeho časovou změnou. Pro dosažení polí o dostatečné intenzitě bylo plánováno budit 

cívky pulsními signály se špičkovými hodnotami proudu až 100 A. To by kvůli 

poměrně vysokému odporu vinutí (cca 100 m) znamenalo i velké výkonové ztráty na 

cívkách, které by v krajním případě mohly dosahovat až 80 W. Vzniklé teplo by 

představovalo velký potenciální problém z hlediska přesnosti a vypovídací hodnoty 

biologických experimentů – zvýšená teplota totiž v biologických materiálech vede ke 

zrychlení metabolických procesů (jak u bakterií ilustrují grafy na Obr. 5.31 

v kapitole 5.4). Situace byla zhoršena tím, že cívky měly být uzavřeny do (téměř 

vzduchotěsných) elektromagnetických stínění, které by významně ztěžovaly odvod 

ztrátového tepla do okolí. A protože cívky měly být napájeny ze zdrojů proudu, vznikla 

by tím tepelná zpětná vazba: zvýšení teploty vinutí by zvýšilo jeho odpor, tím by 

tepelné ztráty ještě vzrostly, takže by ještě více vzrostla i teplota atd. 

 

 
Obr. 5.3 Toroidní cívky 102 mm instalované v plastovém, ocelovém a měděném stínění 

Bylo tedy zřejmé, že nežádoucímu ohřevu cívek resp. biologických vzorků bylo 

nezbytné předejít, ale pokud možno bez narušení integrity elektromagnetických stínění. 

K tomu bylo zvoleno aktivní chlazení vzduchem, který byl vháněn do vnitřního 

prostoru stínění. Do bočních stěn (pláště válců) stínění byly na protilehlých stranách 

vyvrtány dva otvory, do kterých byly kyanoakrylátovým lepidlem vlepeny 
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polyuretanové hadice (široce používané v průmyslových pneumatických rozvodech) o 

vnějším průměru 4 a 12 mm. Tenčí hadice sloužila pro přívod studeného vzduchu do 

vnitřní dutiny stínění. Tlustší hadice o délce cca 1 m sloužila k odvedení ohřátého 

vzduchu do dostatečné vzdálenosti od experimentální soustavy a zároveň jí byly 

prostrčeny přívodní vodiče cívek. Výsledné uspořádání různých stínění s možností 

chlazení cívky vzduchem je patrné na Obr. 5.3. 

Jak je z Obr. 5.3 patrné, kromě měděného a ocelového stínění byla vyrobena i 

kruhová plastová krabička. Ta pochopitelně neměla za úkol potlačovat nějaká pole, 

jejím jediným smyslem bylo uzavřít cívku do nemagnetické a nevodivé dutiny pro 

dosažení stejného chladicího účinku. Plastová krabička byla vyrobena z komerčně 

dostupných komponent PVC-U kanalizačních trubek (relativní permitivita r  8). Při 

realizaci krabičky bylo dbáno na to, aby neobsahovala žádné kovové součásti, takže 

např. i montážní šroub ve středu víka byl plastový. Cívky byly uvnitř všech stínění 

vystředěny pomocí vlepených plastových vložek (černá hmota na Obr. 5.3). Protože 

ocelové stínění mělo největší výšku, byly měděné a plastové stínění podloženy 

kruhovými silonovými pláty o takové tloušťce, aby všechny cívky ve výsledku ležely ve 

stejné rovině. Tyto bílé ploché silonové podložky jsou též patrné na Obr. 5.3. 

 

 

Obr. 5.4 Stojan pro zajištění vzájemné polohy cívek a vzorků 

Jako zdroj chladicího vzduchu bylo zamýšleno použít klasický kompresor, ale 

ten byl pracovníky výzkumné biologické laboratoře (viz kapitola 5.4) zamítnut jako 

příliš hlučný. Nakonec byly jako zdroj vzduchu použity komerčně dostupné tlakové 

láhve, které byly opatřeny redukčním ventilem s možností nastavení průtoku. Cívky 

byly buzeny z generátoru H01 (viz kapitola 8.1), přičemž pro každé nastavení proudu 
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byl experimentálně stanoven potřebný průtok vzduchu pro dostatečný odvod tepla 

z cívek. Při nízkých nastaveních (proud 25 A, opakovací kmitočet 100 Hz) dostačoval 

průtok 5 l/min., při maximálním nastavení (100 A, opakovací kmitočet 1 kHz) již bylo 

zapotřebí 30 l/min. 

Jako poslední bylo zapotřebí vyřešit zajištění přesné a opakovatelné pozice 

biologických vzorků vůči cívkám ve všech experimentech. Proto byl navržen a sestrojen 

jednoduchý stojan (Obr. 5.4), který měl tento úkol splnit. Jak je z obrázku patrné, deska 

pro biologické vzorky je umístěna na pohyblivém jezdci, jehož výšku nad cívkou je 

možné měnit. Jezdec je veden na dvou sloupcích a v požadované výšce drží třecími 

silami. Deska pro vzorky je umístěna tak, že první sloupec leží nad geometrickým 

středem toroidní cívky, tj. je vůči ní umístěna nesymetrický. Při konstrukci stojanu byly 

opět použity pouze nemagnetické a nevodivé materiály, konkrétně silon a průhledný 

polyakrylát („plexisklo“). Návrh a realizace výše popsané experimentální soustavy byla 

uskutečněna ve spolupráci s pracovníky a přístrojového vybavení Mezioborové 

bioinformatické laboratoře, která byla na VUT v Brně zřízena v rámci Centra 

senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX). 

Technická řešení a použité materiály stínění jsou v této kapitole uvedeny tak 

podrobně proto, aby bylo zřejmé, že nedošlo v následných simulacích k pochybení a též 

aby bylo možné experimenty nezávisle ověřit či zopakovat. 

5.3 Konečnoprvkové simulace cívek a stínění v ANSYS 

Při návrhu soustavy byly intenzity generovaných polí odhadnuty za pomoci 

analytických vztahů odvozených v kapitole 4.3. Ty však byly odvozeny za použití 

významných zjednodušujících podmínek, takže jejich výsledky byly zatíženy chybami. 

Mimo to, pro získání i přibližné představy o tvaru polí by musely být vztahy vyčísleny 

ve velkém počtu bodů, což by bylo velmi pracné a získaná data by bylo třeba následně 

zpracovat do grafické podoby. Proto byly provedeny transientní konečnoprvkové 

simulace v systému ANSYS Multiphysics, který dokáže výsledná elektromagnetická 

pole numerickými výpočty určit v mnoha bodech současně a výsledky názorně graficky 

prezentovat. 

Byl vytvořen geometrický model cívky (viz Obr. 5.5), který přesně odpovídal 

parametrům uvedeným na začátku kapitoly 5.1. Pole byla vypočítána v kulové oblasti o 

poloměru 150 mm od geometrického středu cívky (bod A v Obr. 5.5), tato oblast je 

zobrazena na Obr. 5.6. Bod B v Obr. 5.5 byl umístěn do středu průřezu jádra a byl 

využíván k vyhodnocení magnetické indukce v jádře. Protože však tato data nebyla pro 

účely zpracování této disertační práce důležitá, nejsou zde uvedena. Bod C se nachází 

ve výšce 26 mm nad bodem A, tj. leží na rotační ose toroidu (v modelu je to osa Z). 

Sloužil pro vyhodnocení intenzity polí těsně nad povrchem stínění, tedy v místě, kam 

byly při experimentech umisťovány biologické vzorky. 
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Obr. 5.5 Model toroidní cívky a body vyhodnocení veličin 

 
Obr. 5.6 Model cívky s vyznačením zkoumané oblasti v jejím okolí 

Vinutí bylo modelováno proudovým vláknem v ose drátu (vlákno tedy bylo 

umístěno 1 mm nad povrchem jádra, protože drát měl průměr 2 mm). Konečnoprvkový 

model byl následně vytvořen diskretizací geometrického modelu prvky SOLID97 a 

INFIN110 z knihovny programu ANSYS. Uzlový prvek SOLID97 byl použit z důvodu, 

že jedním z jeho stupňů volnosti je přímo hodnota vektorového potenciálu A ve všech 

třech osách. Celkem bylo v modelu použito 232705 prvků a 39843 uzlů.  
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Vinutí bylo při simulacích buzeno proudovými lichoběžníkovými impulzy 

dle Obr. 5.7. Výška impulzu byla zvolena 25 A, protože při této hodnotě proudu již u 

feritového jádra K4000 muselo dojít k výraznému přesycení jádra a poklesu jeho 

permeability, což bylo jedním z předmětů zájmu. Na impulsu bylo vybráno 41 bodů 

s časovým rozestupem 50 s, přičemž byla vypočtena všechna pole v každém tomto 

bodě. V grafech časového vývoje výsledných veličin (Obr. 5.8, Obr. 5.10 a další) jsou 

tyto body vyznačeny trojúhelníkovými značkami. Je tedy zřejmé, že simulace 

vyprodukovaly velké množství výsledků. Pro účely prezentace v této práci proto byly 

vybrány pouze ty nejpodstatnější výsledky, které jsou v grafické podobě uvedeny v 

následujících podkapitolách. 

 

 
Obr. 5.7 Časový průběh budicího proudového impulzu 

Celkem byly provedeny 4 varianty analýz: 

 Cívka se vzduchovým jádrem bez stínění (kapitola 5.3.1). 

 Cívka se vzduchovým jádrem v měděném stínění (kapitola 5.3.2). 

 Cívka se vzduchovým jádrem v ocelovém stínění (kapitola 5.3.3). 

 Cívka s feritovým jádrem bez stínění (kapitola 5.3.4). 

5.3.1 Cívka se vzduchovým jádrem bez stínění 

V simulacích byly sledovány všechna tři pole, tj. magnetický vektorový 

potenciál A, intenzita elektrického pole E a magnetická indukce B. V této práci jsou 

výsledky uváděny vždy v tomto pořadí. Pro každé pole byly vytvořeny grafy časového 

vývoje intenzit v bodě A (viz Obr. 5.5) a prostorové rozložení vektorů pole s barevným 

klíčem intenzit. Obrazce rozložení vektorů jsou v této práci vždy zobrazeny pro čas 

t = 0,5 ms, tj. v nejvyšším bodě náběžné hrany budicího proudového impulsu 
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(viz Obr. 5.7). Pro vektorový potenciál je výsledný časový graf na Obr. 5.8 a prostorové 

rozložení pak na Obr. 5.9, pro elektrické pole jsou tyto výsledky na Obr. 5.10 a 

Obr. 5.11 a pro magnetickou indukci na Obr. 5.12 a Obr. 5.13. 
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Obr. 5.8 Odezva vektorového potenciálu (složka Az) v bodě A na proudový impulz 

 
Obr. 5.9 Magnetický vektorový potenciál celé cívky v čase t = 0,5 ms 
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Obr. 5.10 Odezva intenzity elektrického pole (složka Ez) v bodě A na proudový impulz 

 
Obr. 5.11 Intenzita elektrického pole celé cívky v čase t = 0,5 ms 
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Obr. 5.12 Odezva mag. indukce (modul vektoru) v bodě A na proudový impulz 

 
Obr. 5.13 Magnetická indukce celé cívky v čase t = 0,5 ms 

Cívka se vzduchovým jádrem bez stínění dosáhla v simulacích intenzity 

vektorového potenciálu 3,510-5 Vsm-1 v bodě A a 2,210-5 Vsm-1 v bodě C. Analytický 

výpočet intenzity podle (4.60) vyšel 3,210-5 Vsm-1 v bodě A (odchylka 8,6) a 

2,010-5 Vsm-1 v bodě C (odchylka 9,1). Vstupní údaje použité při výpočtu 
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podle (4.60) jsou v Tab. 5.2. Přestože vztah pro analytický výpočet používá výrazné 

zjednodušující podmínky, jsou si výsledky v obou bodech blízké. 

Tab. 5.2 Údaje pro analytické výpočty intenzity vektorového potenciálu toroidů 102 mm 

I  [A] z 1 [mm] z 2 [mm] r 1 [mm] r 2 [mm] N  [-]

Bod A 25 -8,5 8,5 32 52 65

Bod C 25 17,5 34,5 32 52 65  

 

Intenzita elektrického pole byla díky malé strmosti hrany budicího proudového 

impulsu v obou bodech menší než 0,1 Vm-1. Takové výsledky byly poměrně 

nepříjemné, výsledné hodnoty byly velmi malé. Simulace nicméně ukázaly, že 

magnetická indukce je dle očekávání soustředěna v jádře cívky a její hodnota vně jádra 

je zanedbatelná. 

5.3.2 Cívka se vzduchovým jádrem v měděném stínění 

V této simulaci byl model cívky doplněn o duté válcové měděné stínění, jaké 

bylo popsáno v kapitole 5.1. Jedinou odlišností bylo to, že plášť válce měl v simulaci 

tloušťku 1 mm, zatímco u reálného stínění musela z konstrukčních důvodů být tato 

tloušťka zvětšena na 7 mm. Z hlediska aplikace polí na biologické vzorky však byla 

nejdůležitější tloušťka podstav stínění, a ta byla v simulaci i v reálu stejná, 1 mm. 

Prostorové uspořádání všech tří polí je na Obr. 5.14 až Obr. 5.16, přičemž na obrázcích 

je zobrazen průřez modelem plochou X-Z. Kromě polí byly vygenerovány i výsledky 

pro hustotu indukovaných proudů ve stínění, jejichž rozložení je na Obr. 5.17. V tomto 

případě je zobrazení izometrické. 
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Obr. 5.14 Magnetický vektorový potenciál cívky v měděném stínění v čase t = 0,5 ms 

 
Obr. 5.15 Intenzita elektrického pole cívky v měděném stínění v čase t = 0,5 ms 
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Obr. 5.16 Magnetická indukce cívky v měděném stínění v čase t = 0,5 ms 

 
Obr. 5.17 Hustota vířivých proudů v měděném stínění v čase t = 0,5 ms 

V případě vzduchové cívky s měděným stíněním byla intenzita vektorového 

potenciálu v bodě C (tedy vně stínění) zeslabena na hodnotu 1,510-5 Vsm-1. Tento 

výsledek odpovídá analyticky vypočtenému odhadu dle (5.3) s chybou 10,5. Simulace 

též potvrdily, že se měděný obal chová dle předpokladu jako elektrostatické stínění. 
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Intenzita elektrického pole na jeho vnější straně poklesla velmi blízko k nule, na což lze 

usuzovat z chaotického rozložení směrových vektorů pole v Obr. 5.15 – jejich směr je 

totiž určen jen velmi malými zbytkovými hodnotami proměnných v daných uzlech. 

Zbytkové hodnoty jsou důsledkem kumulace chyb při postupných iteracích výpočtu a 

jsou jedním z typických projevů nepřesnosti při binárním vyjádření čísel v 

paměti počítačů. 

5.3.3 Cívka se vzduchovým jádrem v ocelovém stínění 

V případě ocelového stínění byly všechny jeho parametry a rozměry přesně 

stejné, jak byly navrženy v kapitole 5.1. Výsledná pole jsou zobrazena na Obr. 5.18 až 

Obr. 5.20, všechny obrázky opět představují průřez modelem plochou X-Z. Jelikož 

ocelové stínění dle předpokladu silně tlumilo všechna pole ve vnějším prostoru, je 

všech na obrázcích jen detail vlastního prostoru stínění. Na Obr. 5.18 by se podle barev 

mohlo zdát, že se silné pole nachází i těsně nad povrchem stínění toto „vytečení barev“ 

je však způsobeno pouze šipkami vyznačujícími vektory pole. Tyto šipky mají počátek 

na povrchu stínění, takže jejich barva odpovídá intenzitě pole ve stínění, nikoliv nad 

ním. 

 

 
Obr. 5.18 Magnetický vektorový potenciál cívky v ocelovém stínění v čase t = 0,5 ms 
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Obr. 5.19 Intenzita elektrického pole cívky v ocelovém stínění v čase t = 0,5 ms 

 
Obr. 5.20 Magnetická indukce v cívce a v ocelovém stínění v čase t = 0,5 ms 

Ocelové stínění dle předpokladu velmi silně tlumilo všechna pole. V případě 

elektrického pole a magnetické indukce měly vektory polí vně stínění opět chaotický 

směr, což ukazovalo na hodnoty velmi blízké nule. Intenzita vektorového potenciálu 

v bodě C poklesla na 2,710-7 Vsm-1. To byla přibližně 10x větší hodnota než bylo 
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očekáváno – při uvážení (4.56) a (5.5) se měl výsledek pohybovat okolo 2,410-8 Vsm-1. 

Při hlubší analýze této nesrovnalosti byla objevena její pravděpodobná příčina, která je 

vysvětlena v kapitole 5.3.5. 

5.3.4 Cívka s feritovým jádrem bez stínění 

Protože při výzkumu soustavy bylo od počátku přepokládáno i použití cívek s 

feritovým jádrem K4000, byla jejich pole rovněž simulována. V systému ANSYS byla 

namodelována hysterezní křivka feritu z Obr. 5.2. Celkem bylo modelováno 18 bodů na 

křivce, hodnoty B a H pro každý bod jsou uvedeny v Tab. 5.3. Křivka byla 

extrapolována a namodelována až do intenzity magnetického pole jádra 50000 Am-1, 

protože v experimentech bylo plánováno buzení proudovými pulsy až o maximální 

hodnotě 100 A, které podle (2.7) v jádře vyvolaly intenzitu větší než 25000 Am-1. 

Namodelovaná hysterezní křivka je na Obr. 5.21.  

Tab. 5.3 Body namodelované hysterezní křivky feritu K4000 v ANSYS 

H  [Am-1] 0,0001 5 10 16,67 25 35 42 50 62,5

B  [T] 5E-07 0,0251 0,051 0,087 0,149 0,24 0,28 0,3 0,3163

 r [-] 4003 3995 4058 4153 4743 5457 5305 4775 4027

H  [Am-1] 100 200 300 500 800 1600 3000 10000 50000

B  [T] 0,3304 0,3413 0,35 0,3609 0,375 0,4 0,42 0,48 0,72

 r [-] 2629 1358 928 574 373 199 111 38 11  
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Obr. 5.21 Hysterezní křivka feritu K4000 použitá v simulacích  
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Na Obr. 5.22 je závislost relativní permeability jádra na intenzitě magnetického 

pole, která byla vypočtena z dat v Tab. 5.3 pomocí vztahu 
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 Pro lepší čitelnost má graf na Obr. 5.22 obě osy v logaritmickém měřítku. 
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Obr. 5.22 Vypočtená relativní permeabilita feritu K4000 

Pro názorné porovnání jsou zde uvedeny výsledky ve stejném tvaru a způsobu 

zobrazení jako v případě vzduchové cívky v kapitole 5.3.1. Pro vektorový potenciál je 

výsledný časový graf na Obr. 5.23 a prostorové rozložení na Obr. 5.24, pro elektrické 

pole jsou tyto výsledky na Obr. 5.25 a Obr. 5.26 a pro magnetickou indukci 

na Obr. 5.27 a Obr. 5.28. Oproti simulacím v kapitole 5.3.1. bylo navíc zobrazeno 

rozložení relativní permeability jádra za účelem posouzení míry jeho sycení. Tento 

výsledek je na Obr. 5.29. 
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Obr. 5.23 Odezva MVP (složka Az v bodě A) cívky s feritovým jádrem na proudový impulz  

 
Obr. 5.24 Magnetický vektorový potenciál cívky s feritovým jádrem v čase t = 0,5 ms 
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Obr. 5.25 Odezva intenzity elektrického pole (složka Ez) v bodě A na proudový impulz 

 
Obr. 5.26 Intenzita elektrického pole cívky s feritovým jádrem v čase t = 0,5 ms 
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Obr. 5.27 Odezva modulu magnetického indukce pole bodě A na proudový impulz 

 
Obr. 5.28 Magnetická indukce cívky s feritovým jádrem v čase t = 0,5 ms 
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Obr. 5.29 Sycení jádra (relativní permeabilita) feritového jádra v čase t = 0,5 ms 

Feritové jádro se ve výsledcích projevilo zejména zvýšením intenzity 

vektorového potenciálu A na 1,410-3 Vsm-1, tj. cca na 40-násobek hodnoty oproti cívce 

se vzduchovým jádrem. Tato hodnota však byla pravděpodobně také nesprávná, protože 

při budicím proudu 25 A je podle (2.7) intenzita magnetického pole v jádře 

Hef = 5900 Am-1, čemuž v grafu na Obr. 5.22 odpovídá relativní permeabilia r(H) = 60. 

Teoreticky podle vztahu (4.56) by intenzita pole měla být zesílena r-krát, takže rozdíl 

mezi výsledkem simulace a analytickým odhadem byl 50. 

5.3.5 Shrnutí výsledků a zdroj odchylek při simulacích vektorového 
potenciálu 

V případě vzduchové cívky bez stínění (kapitola 5.3.1) a stejné cívky 

v měděném stínění (kapitola 5.3.2) se simulované intenzity vektorového potenciálu 

dobře shodovaly s analytickými výpočty, přestože analytické řešení využívalo některé 

zjednodušující podmínky. Ve všech případech se intenzita vektorového potenciálu A 

pohybovala v řádu 10-5 Vsm-1. Intenzita elektrického pole E byla velmi nízká, a to 

v řádu jednotek Vm-1. Simulace dále potvrdily, že měděné stínění se díky nízkému 

kmitočtu budicích pulsů chová v podstatě jen jako elektrostatické stínění a vektorový 

potenciál jím prochází téměř bez útlumu. Simulace též potvrdily, že intenzita 

magnetické indukce B mimo jádro byla zanedbatelná.Všechny tyto výsledky autor 

disertace prezentoval v [45]. 

V obou modelech s feromagnetickými materiály (ocelové stínění v kapitole 5.3.3 

a feritové jádro v kapitole 5.3.4) se intenzity simulovaného vektorového potenciálu 
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výrazně odlišovaly od analyticky vypočtených hodnot. Pro kontrolu byly provedeny i 

simulace stejné soustavy v konkurenčním simulačním systému Ansoft Maxwell 3D. 

V tomto případě však byly odchylky ještě větší – Maxwell 3D neumožňuje vektorový 

potenciál vypočíst přímo, protože neobsahuje žádné prvky, které by to dokázaly. 

Vektorový potenciál je v něm možné stanovit pouze výpočtem z magnetické indukce B 

ze vztahu (2.12). Ten však ze své podstaty neumožňuje vypočíst vektorový potenciál A 

jednoznačně. Z tohoto důvodu nebyl Maxwell 3D při řešení dále používán. 

Bylo však nezbytné nalézt příčinu zmíněných odchylek v simulacích v ANSYS. 

Ta byla následně odhalena v použitých simulačních prvcích. V simulacích byly použity 

prvky SOLID97, které jsou založeny na řešení vektorového potenciálu ve třech osách 

v uzlech (nodal based elements). U všech prvků tohoto typu však byly odhaleny 

nepřesnosti výpočtu při jejich použití v úlohách, ve kterých se nacházejí materiály 

s různými permeabilitami prostředí. Zdroj těchto nepřesností byl vysvětlen 

v kapitole 4.1.2. Bohužel, autor této disertační práce se o tomto problému dozvěděl až 

při hledání příčiny nepřesností výpočtů. Systém ANSYS sice má hranové prvky 

SOLID236 pro výpočet vektorového potenciálu, ale jak bylo vysvětleno na konci 

kapitoly 4.1.3, intenzity jeho složek ve zvolených bodech z nich není možné žádným 

způsobem získat. 

Při řešení tedy nastala situace, že v modelech s feromagnetikem v případě 

použití uzlových prvků (SOLID97) bylo možné získat jen nesprávné hodnoty 

vektorového potenciálu a v případě hranových prvků (SOLID236) je nebylo možné 

získat vůbec. Firma ANSYS navíc postupně uzlové prvky opouští a je pravděpodobné, 

že v dalších verzích budou k dispozici jen prvky hranové. Je to dáno tím, že v technické 

praxi (pro kterou je ANSYS primárně určen) je vektorový potenciál považován jen za 

pomocnou veličinu a jeho hodnoty nikdo nepovažuje za důležité. U konkurenčních 

programů pro řešení elektromagnetických úloh (např. u zmíněného Ansoft Maxwell 3D) 

byla situace velmi podobná. Proto se autor rozhodnul, že všechny následující simulace 

budou prováděny za těchto podmínek: 

 Magnetická indukce B a intenzita elektrického pole E bude simulována 

s hranovými prvky SOLID236, které umí tyto veličiny vypočítat správně i za 

přítomnosti feromagnetika v modelu. 

 Vektorový potenciál bude simulován s uzlovými prvky SOLID97 jako dosud, ale 

z modelu budou vypuštěna feromagnetická jádra (resp. jejich materiál bude 

vzduch). Tato veličina bude v dalším textu značena AV. 

 Intenzita vektorového potenciálu při přítomnosti feromagnetika bude následně 

odhadnuta pomocí vztahu (4.56). Tato veličina bude v dalším textu značena AF. 

Model 102 mm toroidů bylo pochopitelně možné opravit a simulace provést 

znovu. Ale jak bude vysvětleno v dalším textu, ověřovací biologické experimenty byly 
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neprůkazné a jádra o průměru 102 mm byla nakonec zcela opuštěna, takže provádění 

nových simulací by bylo zbytečné. 

5.4 Experimentální ověření přítomnosti polí 

Základní ověření nepřítomnosti magnetické indukce B v okolí toroidní cívky bez 

stínění či ve stínění bylo prováděno pomocí teslametru Magnet-Physik FH 55. 

Přítomnost či nepřítomnost elektrického pole E pak byla ověřována pomocí měřiče polí 

Maschek ESM-100. Ve všech případech se jednalo o jednoduchá měření a proto zde 

nejsou dále popisována. Blíže však bude popsáno experimentální ověření účinků 

vektorového potenciálu A na bioluminiscenční bakterie – pro měření vektorového 

potenciálu dosud žádné přístroje neexistují. 

Biologické pokusy byly provedeny ve spolupráci s Ústavem experimentální 

biologie Masarykovy univerzity v Brně. Účinky polí byly detekovány pomocí 

bioluminiscenčních bakterií Escherichia coli K12 luxABCDEamp [31]. To jsou 

geneticky modifikované E. coli (bakterie přirozeně žijící ve střevě vyšších obratlovců 

včetně člověka), byly do nich vpraveny geny odpovědné za luminiscenci v jiných 

přirozeně svítících bakteriích, Photorhabdus luminescens. Geny, které byly takto 

přeneseny, jsou uvedeny v názvu samotné bakterie – ona zkratka „luxABCDEamp“. 

Geny lux A a lux B kódují proteiny, které pak tvoří enzym luciferázu, geny lux C, lux D 

a lux E kódují proteiny, které tvoří substrát pro luciferázu a amp je gen, který způsobuje 

rezistenci bakterie k Ampicilinu (antibiotikum). To je přidáváno do média (živného 

roztoku) bakterií a jeho působením jsou selektivně kultivovány pouze geneticky 

upravené E. coli (v médiu díky antibiotiku nemohou růst jiné, nežádoucí bakterie). 

Všechny tyto geny jsou obsaženy v plazmidech pomocí kterých se modifikované geny 

přenášejí z jedné generace bakterií do dalších. Samotná bioluminiscence je chemická 

reakce 

FMNH2 + RCHO + O2 ----> FMN + RCO2H + H2O + foton. (5.7)

Tato reakce probíhá pouze za přítomnosti zmíněné luciferázy, která působí jako 

katalyzátor celé reakce. FMNH2 je flavin mononukleotid, který je v reakci oxidován a 

RCOH2 je aldehyd s dlouhým řetězcem, který je v reakci redukován za vzniku vody, 

oxidovaných a redukovaných forem flavinu a aldehydu a fotonu o vlnové délce 

přibližně 490 nm. Velice důležitý v této reakci je fakt, že FMNH2 je buňkou 

produkován pouze za přítomnosti ATP (adenosintrifosfát), což je zdroj a přenašeč 

energie ve většině živých soustav, a je produkován pouze živými buňkami. To znamená, 

že jakmile bakterie zahyne, okamžitě se přestane produkovat ATP, není možné 

syntetizovat FMNH2 a tím pádem fotony nevznikají. Platí tedy přímá úměra mezi mírou 

luminiscence (počtem produkovaných fotonů) a viabilitou bakterií. Viabilitu je proto 

možné stanovit pomocí speciálních měřicích přístrojů, tzv. luminometrů. Na Obr. 5.30 

je pro ilustraci luminometr Imunotech LMT-01, který je citlivý právě na fotony o 
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vlnové délce 490 nm, které bakterie vyzařují. Ty měří a zaznamenávají počet fotonů 

vyzářených bakteriemi za určitý čas a zároveň během měření pro bakterie udržují stálé 

podmínky prostředí (teplotu, vlhkost atp.).  

 

Obr. 5.30 Pracoviště luminometru LMT-01 a detail otevřené měřicí komory 
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Obr. 5.31 Grafy relativní svítivosti E. coli v závislosti na teplotě okolí 

Právě citlivost bakterií na změny teploty si vyžádala konstrukční opatření při 

realizaci experimentů, aby ztrátové teplo z cívek nepřestupovalo do vzorků a tím 

neovlivňovalo výsledky. Na Obr. 5.31 jsou grafy vývoje relativní svítivosti vzorků 

bakterií v čase, přičemž každý vzorek byl uchováván při jiné teplotě okolí (grafy byly 

poskytnuty pracovníky Ústavu experimentální biologie). Bakterie při vyšší teplotě 

začínají dříve růst (množit se) geometrickou řadou (tzv. exponenciální fáze růstu, která 

trvá dokud bakterie mají dostatek živin v roztoku). Právě tato exponenciální fáze růstu 

je z hlediska měření účinků nejcitlivější. Z grafů je proto zřejmé, že (ve stejném čase) se 



 Systémy pro generování impulsního magnetického vektorového potenciálu 

  
 70

svítivost bakterií při změně teploty okolí o 10C může lišit až o dva řády a měření tedy 

zcela znehodnotit. Naopak, pokud by teplota vzorků překročila cca 45C, docházelo by 

k hromadnému odumírání bakterií, protože takto vysoké teploty již nesnesou. 

Výše popsané genetické úpravy bakterií byly provedeny Univerzitou v Turku 

(Finsko), se kterou Ústav experimentální biologie úzce spolupracuje. Ústav díky tomu 

vlastní zásobní (výchozí) kultury, uchovávané při -80°C. Příprava bakterií pro 

experimenty probíhala následovně: nejdříve byly odebrány ze zásobní kultury a po dobu 

16 až 18 hodin při teplotě 37C kultivovány v živném roztoku s Ampicilinem. Vzniklá 

kultura byla následně naředěna na požadovanou optickou hustotu (Optical Density). 

Ředění probíhalo pomocí spektrofotometru Spekol 210 při vlnové délce měřicího 

světla 620 nm. Koncentrace bakterií v živném roztoku byla naředěna tak, aby 

pohlcovala polovinu světla, které by prošlo čistým živným roztokem (taková optická 

hustota bakterií se proto značí OD620 = 0,5). Takto připravená kultura byla pomocí 

8-kanálové ruční pipety napipetována do 96-ti jamkové destičky (Obr. 5.32), do každé 

jamky 200 µl suspenze bakterií. Pomocí luminometru byla poté provedena kontrola, zda 

všechny jamky svítí stejně a tedy zda se při pipetování nevyskytly nějaké chyby. Tím 

byly bakterie připraveny k experimentům. 

Na Obr. 5.32 stojí za povšimnutí, že jamky jsou na desce rozmístěny 

v matici 8 x 12, přičemž řádky jsou značeny písmeny A až H a sloupce číslicemi 

1 až 12. Toto značení bude používáno i v dalším textu. 

 

Obr. 5.32 Modulární 96-jamková deska a její pipetování roztokem bakterií 

5.5 Vyhodnocení experimentů 

Luminometr LMT-01 svítivost každé jamky vyjadřuje jako bezrozměrné číslo, 

vztažené k normálu použitému při kalibraci. Číslo je proto označováno RLU (Relative 
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Luminescence Unit). Na Obr. 5.33 je uveden vývoj svítivosti jedné jamky po dobu 

10 hodin od přípravy roztoku. Graf je pouze ilustrační a pochází z jednoho z interních 

kontrolních měření, provedených pracovníky Ústavu experimentální biologie.  
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Obr. 5.33 Příklad časového vývoje svítivosti bakterií po dobu 10 hodin 

V grafu na Obr. 5.33 je sice jasně zřetelný vrchol, ale ten nemá z hlediska 

vyhodnocení viability (celkového počtu živých bakterií ve vzorku za zvolený časový 

úsek) náležitou vypovídací hodnotu. Pracovníci Ústavu experimentální biologie proto 

doporučují viabilitu vždy stanovovat pomocí časového integrálu (plochy pod křivkou) 

průběhu na Obr. 5.33. Ve skutečnosti výpočet integrálu provádí již přímo ovládací 

software luminometru a je to také jeho hlavní výstupní jednotka. Takto vypočtený 

integrál má tedy jednotku RLUs. Velkou výhodou tohoto způsobu vyhodnocení je to, 

že umožňuje pomocí jediné hodnoty porovnat, jaká byla velikost účinku na bakterie. 

Křivky časového vývoje jako na Obr. 5.33 je sice možné ze software luminometru 

získat také, ale jak již bylo řečeno, z důvodu jejich nízké vypovídací hodnoty je to 

zbytečné. V dalším textu proto budou uváděny pouze hodnoty integrálu (plochy) 

naměřených křivek. 

Pokud byla příprava bakterií (kapitola 5.4) v pořádku, byly na všech 96 jamkách 

(ještě před aplikací elektromagnetických polí) provedeny 3 cykly měření svítivosti, 

přičemž každý cyklus trval 140 sekund. Z těchto třech hodnot byl následně vypočten 

časový integrál jeho velikost bude v následujícím textu označována jako S0h. Deska 

s bakteriemi byla následně přenesena do stojanu s aplikační soustavou (viz Obr. 5.4). 

Poté byl zapnut generátor budicího proudu cívky a po dobu 20 minut na desku ve 

stojanu působila elektromagnetická pole. Doba 20 minut nebyla zvolena náhodně při 

použití cívek o průměru 16 mm (kapitola 2.4) se po této aplikační době objevily 

měřitelné biologické účinky. Po uplynutí 20 minut byla deska přenesena zpět do 
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luminometru, který každých 10 minut změřil a zaznamenal svítivost všech jamek. Toto 

měření probíhalo po dobu 2 hodin a po jeho ukončení byl ze všech naměřených hodnot 

opět vypočten integrál. Ten bude v dalším textu označován S2h. Vyhodnocení výsledků 

probíhalo porovnáním plochy integrálu před aplikací a po ní, tedy jednoduchým 

výpočtem poměru obou ploch 

0h

2h
2h S

S
P   -. (5.8)

Vlastní výzkumy účinků zahrnovaly celou řadu kombinací jádra cívek, stínění a 

kmitočtu a velikosti budicích proudových pulsů. Většina variant byla navíc provedena 

2 nebo 3, aby byly omezen vliv náhodných chyb při přípravě bakterií či aplikaci. Při 

realizaci variant s měděným nebo ocelovým stíněním byly stínění vždy připojeny na 

zemní vodič (kolík zásuvky, PE), aby se na nich neobjevil nežádoucí elektrický 

potenciál. Ve všech případech byl pro buzení použit generátor H01, který byl navržen 

autorem této disertační práce. Bližší popis generátoru je uveden v kapitole 8.1. 

Konkrétně byly provedeny tyto varianty experimentů: 

 2 vzduchová cívka bez stínění, pulsy 10 Hz, 100 A, 

 2 vzduchová cívka bez stínění, pulsy 100 Hz, 100 A, 

 2 vzduchová cívka bez stínění, pulsy 1000 Hz, 100 A, 

 2 feritová cívka bez stínění, pulsy 10 Hz, 100 A, 

 3 feritová cívka bez stínění, pulsy 1000 Hz, 100 A, 

 1 feritová cívka bez stínění buzena stejnosměrným proudem 3,5 A, 

 2 feritová cívka v ocelovém stínění, pulsy 1000 Hz, 100 A, 

 2 feritová cívka v měděném stínění, pulsy 1000 Hz, 100 A, 

 2 kontrola (deska byla v soustavě, ale cívky byly vypnuty) 

Experimenty na cívkách se vzduchovým jádrem byly provedeny jako první, 

protože v jejich případě byla dobrá shoda mezi výsledky simulací a analytickým 

výpočtem vektorového potenciálu. Již pro první experiment byl záměrně zvolen vysoký 

proud (kladné pulsy 100 A s opakovacím kmitočtem 10 Hz), protože bylo očekáváno, 

že biologické účinky tak budou velmi znatelné. Přitom bylo předpokládáno, že 

nejsilnější inhibiční účinek budou vykazovat sloupce 1 až 3 desky, protože ty ležely nad 

středem toroidní cívky, kde má vektorový potenciál i elektrické pole největší intenzity 

(viz umístění desky na Obr. 5.4). 

Na tomto experimentu též bude demonstrován postup vyhodnocení. V Tab. 5.4 

jsou hodnoty integrálu S0h předtím, než byla deska se vzorky ozářena. Označení řádků a 

sloupců v tabulce je stejné, jako na skutečné desce s jamkami. Ve spodní části tabulky 

jsou též uvedeny některé statistické údaje při zahrnutí všech 96 hodnot. 
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Tab. 5.4 Naměřené hodnoty integrálu S0h před aplikací 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 2,74E+06 2,63E+06 2,64E+06 2,59E+06 2,52E+06 2,70E+06 2,59E+06 2,45E+06 2,55E+06 2,47E+06 2,60E+06 2,43E+06

B 2,74E+06 2,60E+06 2,62E+06 2,63E+06 2,71E+06 2,50E+06 2,55E+06 2,57E+06 2,61E+06 2,55E+06 2,58E+06 2,49E+06

C 2,72E+06 2,66E+06 2,63E+06 2,61E+06 2,59E+06 2,70E+06 2,56E+06 2,53E+06 2,56E+06 2,53E+06 2,55E+06 2,56E+06

D 2,88E+06 2,84E+06 2,74E+06 2,75E+06 2,75E+06 2,80E+06 2,61E+06 2,51E+06 2,69E+06 2,60E+06 2,69E+06 2,58E+06

E 2,97E+06 2,79E+06 2,83E+06 2,81E+06 2,76E+06 2,86E+06 2,63E+06 2,54E+06 2,71E+06 2,66E+06 2,64E+06 2,63E+06

F 2,91E+06 2,85E+06 2,78E+06 2,75E+06 2,84E+06 2,76E+06 2,72E+06 2,71E+06 2,78E+06 2,74E+06 2,76E+06 2,66E+06

G 2,70E+06 2,73E+06 2,72E+06 2,74E+06 2,80E+06 2,74E+06 2,58E+06 2,68E+06 2,67E+06 2,59E+06 2,69E+06 2,60E+06

H 2,92E+06 2,66E+06 2,81E+06 2,70E+06 2,67E+06 2,83E+06 2,59E+06 2,71E+06 2,72E+06 2,70E+06 2,85E+06 2,73E+06

1,1E+05

4,2%
Průměr

Směr. 
odch

Min Max2,68E+06 2,43E+06 2,97E+06

 

Tab. 5.5 Naměřené hodnoty integrálu S2h po aplikaci a 2-hodinovém měření v luminometru 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 2,43E+08 2,22E+08 2,33E+08 2,26E+08 2,39E+08 2,38E+08 2,27E+08 2,22E+08 2,27E+08 2,17E+08 2,42E+08 2,50E+08

B 2,68E+08 2,27E+08 2,61E+08 2,54E+08 2,50E+08 2,33E+08 2,49E+08 2,52E+08 2,70E+08 2,58E+08 2,67E+08 2,77E+08

C 2,83E+08 2,56E+08 2,50E+08 2,45E+08 2,49E+08 2,66E+08 2,49E+08 2,41E+08 2,55E+08 2,71E+08 2,64E+08 2,89E+08

D 3,20E+08 2,77E+08 2,82E+08 2,75E+08 2,73E+08 3,03E+08 2,67E+08 2,67E+08 2,90E+08 2,77E+08 2,76E+08 2,89E+08

E 3,17E+08 2,70E+08 2,71E+08 2,77E+08 2,64E+08 3,04E+08 2,40E+08 2,48E+08 2,77E+08 2,78E+08 2,84E+08 2,90E+08

F 3,18E+08 2,81E+08 2,74E+08 2,82E+08 3,01E+08 2,85E+08 2,78E+08 2,80E+08 2,95E+08 2,84E+08 3,06E+08 3,12E+08

G 2,85E+08 2,70E+08 2,78E+08 2,63E+08 2,85E+08 2,74E+08 2,52E+08 2,86E+08 2,70E+08 2,55E+08 2,92E+08 3,02E+08

H 2,95E+08 2,69E+08 3,15E+08 2,86E+08 2,84E+08 2,86E+08 2,60E+08 2,68E+08 2,46E+08 2,35E+08 2,70E+08 3,05E+08

2,4E+07

8,8%
Max2,69E+08 2,17E+08 3,20E+08Průměr

Směr. 
odch

Min

 

 

V Tab. 5.5 jsou uvedeny hodnoty integrálu S2h po aplikaci polí na cívce a 

2-hodinovém měření v luminometru. Z tabulky je zřejmé, že všechny hodnoty se 

zvýšily přibližně 100x, což je důsledek namnožení bakterií v živném roztoku. 

Jednotlivé hodnoty z Tab. 5.5 byly následně poděleny hodnotami z Tab. 5.4, čímž byl 

získán podíl ploch integrálů podle (5.8). Získané hodnoty P2h jsou uvedeny v Tab. 5.6 a 

v podobě 3D povrchového grafu na Obr. 5.34. 
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Tab. 5.6 Vypočtený poměr integrálů P2h 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 88,5 84,4 88,5 87,5 94,7 88,3 87,6 90,8 88,9 88,0 93,3 103,2

B 97,8 87,2 99,6 96,3 92,3 93,2 97,7 98,1 103,7 101,3 103,4 111,0

C 103,9 96,1 95,4 94,0 96,3 98,5 97,2 95,2 99,8 107,0 103,3 113,1

D 111,3 97,5 102,8 100,0 99,0 108,1 102,3 106,3 107,6 106,7 102,6 112,2

E 106,8 97,0 95,8 98,7 95,4 106,5 91,2 97,4 102,1 104,4 107,4 110,6

F 109,4 98,8 98,6 102,3 105,7 103,1 102,1 103,4 106,1 103,8 110,8 117,3

G 105,5 98,9 101,9 96,1 101,9 100,0 97,7 107,0 100,9 98,3 108,7 116,3

H 100,9 101,2 112,1 105,9 106,3 101,0 100,5 98,8 90,3 87,2 94,9 111,8

7,09

7,1%
Průměr 100,42

Směr. 
odch

Min 84,4 Max 112,1
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Obr. 5.34 Grafické znázornění poměru integrálů P2h při použití vzduchové cívky 

Jak je z Obr. 5.34 patrné, oproti očekávání byl výsledný poměr integrálů na celé 

ploše desky téměř stejný. To tedy značilo, že žádný inhibiční efekt na bakterie 

nepůsobil a pokud snad ano, tak byl na celé 96-jamkové desce stejný (což ovšem 

odporovalo výsledkům simulací). Podobně negativní výsledky byly dosaženy i v dalších 

dvou opakováních stejného experimentu. Nepomohlo ani zvýšení kmitočtu pulsů 

z 10 Hz na 1000 Hz. Proto byly vzduchové cívky vyměněny za feritové, protože ty měly 

vektorový potenciál posilovat podle (4.56). Ani ty však nevykazovaly zvýšenou inhibici 

růstu v oblasti středu cívky na Obr. 5.35 je pro příklad uveden výsledný 3D graf při 

buzení pulsy o velikosti 100 A a opakovacím kmitočtu 1000 Hz. 
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Obr. 5.35 Poměr integrálů P2h při feritové cívce a buzení 1000 Hz, 100 A 

Negativně vyšly i pokusy s měděným a ocelovým stíněním. Proto byl proveden 

pokus s jiným způsobem vyhodnocení výsledků – intenzity generovaných polí mají 

kruhovou symetrii, takže ve středu cívky by měl být inhibiční účinek největší a se 

zvětšujícím se poloměrem by se měl snižovat. V tabulkách hodnot proto byly 

vyznačeny kruhové oblasti které toto předpokládán chování respektovaly. Kruhové 

oblasti jsou různými barvami naznačeny v Tab. 5.7, která obsahuje data pro graf na 

Obr. 5.35. Každá oblast byla poté zpracována zvlášť – pro každou byl stanoven její 

průměr a směrodatná odchylka, což je uvedeno ve spodní části Tab. 5.7.  

Tab. 5.7 Rozdělení tabulky hodnot poměru integrálů P2h na kruhové oblasti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 29,08 28,58 30,07 31,10 31,93 34,98 30,51 36,31 32,03 35,95 35,08 39,62

B 34,50 37,46 31,43 35,02 30,81 32,88 32,08 29,64 32,23 36,23 36,79 37,85

C 38,29 37,07 29,23 34,99 29,98 34,53 27,29 31,80 32,20 37,28 37,60 39,75

D 37,07 35,98 30,65 41,35 32,78 35,10 30,69 34,08 32,18 39,44 37,39 37,23

E 39,67 37,41 34,83 35,96 34,99 37,34 30,28 40,12 32,28 42,18 41,23 45,56

F 49,23 39,42 33,68 38,18 33,52 39,28 32,26 36,82 41,51 41,71 41,60 44,84

G 41,60 44,60 39,90 35,84 36,46 39,85 32,89 35,59 32,20 42,82 38,75 45,58

H 51,69 49,14 48,09 44,51 43,58 48,15 45,22 46,83 44,75 49,78 50,70 51,42

4,5 6,4 4,4 5,9 5,5 5,4 4,8 směrodatná odchylka oblasti

38,0 36,7 36,4 33,6 36,7 37,8 41,3 průměr oblasti

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 číslo oblasti  

 

Z výsledků pro jednotlivé oblasti byl poté sestaven graf, který má na ose X číslo 

oblasti (a tedy i vzdálenost oblasti od středu cívky) a na ose Y průměr hodnot z dané 

oblasti. Pro data z Tab. 5.7 je tento graf uveden na Obr. 5.36. Jak je z obrázku patrné, 
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průměrná hodnota se skutečně mění se vzdáleností oblasti od středu cívky. Každá oblast 

však obsahuje jen několik málo hodnot, takže adekvátně k tomu se zhoršila její 

směrodatná odchylka. V případě grafu na Obr. 5.36 jsou směrodatné odchylky tak 

velké, že (případná) závislost inhibičního účinku na poloměru se v nich ztrácí. Výsledky 

v Obr. 5.36 je tedy nutné prohlásit za statisticky neprůkazné. Podobně neprůkazné byly 

bohužel výsledky všech výše jmenovaných variantních řešení. 
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Obr. 5.36 Průměrné hodnoty oblastí s vyznačením směrodatných odchylek 

Neprůkaznost experimentálních výsledků vedla k otázce, co je příčinou tohoto 

stavu. Možná vysvětlení byla dvě – buď toroidní cívky očekávané biologické účinky 

nemají (a v předchozích experimentech byly vyvolány cizími vlivy) nebo byla pole 

cívek o průměru 102 mm příliš slabá. Další výzkum byl proto zaměřen na posílení 

intenzity generovaných polí. 
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6 Hledání způsobu zvýšení intenzity 
generovaných polí 

Výzkum toroidních cívek o průměru 102 mm nepřinesl žádné průkazné výsledky 

o působení vektorového potenciálu na použité bakterie. Nebylo přitom vůbec zřejmé, 

jestli to bylo způsobeno tím, že hledané biologické účinky jednoduše neexistují nebo 

tím, že generovaná pole byla příliš slabá. Dalším logickým krokem proto bylo pokusit 

se intenzity generovaných polí zesílit. Hlavní pozornost byla věnována možnosti 

posílení polí aplikací principu superpozice, nicméně jako první byla zkoumána možnost 

tvarových změn průřezu jádra. Pro přesné stanovení tvarů a intenzit výsledných polí 

byly opět použity simulace v systému ANSYS. 

Při simulacích toroidů 102 mm byl odhalen problém s nepřesností výpočtu 

vektorového potenciálu, který byl vysvětlen v kapitole 5.3.5. Proto byly všechny 

následující simulace vektorového potenciálu provedeny jen se vzduchovými jádry. Pro 

stanovení hodnoty AF s feritovým jádrem byl následně použit odhad dle vztahu (4.56). 

Výpočty magnetické indukce B a elektrického pole E však byly prováděny včetně 

feritových jader. 

6.1 Zkoumání účinků tvarové změny průřezu jádra 

Analýzy v kapitole 5 ukázaly, že pole jsou dle očekávání koncentrována 

v blízkosti vnitřního okraje jádra, kam se biologické vzorky špatně umisťují. Při použití 

elektromagnetických stínění pak umístění vzorků v blízkosti vnitřního okraje nebylo 

možné vůbec. Cílem dalšího výzkumu proto bylo zjistit, zda by bylo možné změnou 

průřezu jádra nejvyšší intenzitu polí přesunout do jiných (lépe přístupných) míst. V této 

sadě simulací byl tedy měněn tvar průřezu toroidního jádra, ale vždy tak, aby jeho 

výsledná plocha byla vždy stejná. Konkrétně byly provedeny tyto varianty: 

 Výška jádra byla prodloužena na 36 mm (z původních 15 mm) a jeho šířka byla 

zmenšena na 7,5 mm (z původních 18 mm). 

 U výše popsaného prodlouženého jádra byl uprostřed výšky zvětšen jeho obvod, 

takže získalo soudkovitý tvar. 

 U výše popsaného prodlouženého jádra byl uprostřed výšky zmenšen jeho 

obvod, takže získalo trychtýřovitý tvar, podobný jako mají např. jádra 

vychylovacích cívek CRT obrazovek. 

V simulacích byla všechna jádra umístěna tak, aby vnitřní mezikruží mělo 

stejnou vzdálenost od rotační osy. Názorné porovnání průřezů a umístění upravených 
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jader s původním je na Obr. 6.1. Výsledná intenzita polí byla vyhodnocena na úsečce 

PL položené v rotační ose toroidu, která je pro ilustraci znázorněna na řezu modelem 

jádra s proslouženou výškou na Obr. 6.2.  

 

 
Obr. 6.1 Variantní řešení průřezů jader 

 
Obr. 6.2 Řez modelem prodlouženého jádra a vyznačení úsečky PL 
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 Obr. 6.3 Porovnání potenciálu Az podél cesty PL pro 4 variantní řešení průřezu jádra 

Na Obr. 6.3 je porovnání magnetického vektorového potenciálu podél úsečky PL 

pro všechny čtyři varianty. Z grafů je zřejmé, že jádro soudkovitého tvaru zvyšuje 

výslednou intenzitu vektorového potenciálu přibližně o 25 oproti originálnímu jádru. 

Podobné výsledky byly získány i pro elektrické pole. 

Bylo tedy zřejmé, že získané zvýšení intenzity polí je (z hlediska biologických 

experimentů) naprosto marginální. K tomu se připojil fakt, že žádná jádra soudkovitého 

tvaru na trhu nejsou a jejich zakázková výroba by pravděpodobně byla extrémně drahá. 

Experimenty se změnou tvaru průřezu jádra proto byly zcela opuštěny. Z tohoto důvodu 

nejsou v této kapitole uvedeny ani žádné další obrázky ze simulací vytvořené modely v 

ANSYS budou případným zájemcům poskytnuty na vyžádání. 

6.2 Čtyři toroidy 102 mm na společné ose 

Tato série simulací byla navržena a provedena za účelem zjištění, zda je možné 

intenzitu výsledných polí (tj. zejména vektorového potenciálu A) zesílit prostřednictvím 

principu superpozice. Základní myšlenkou bylo použít více nezávislých cívek, a ty 

vhodně rozmístit a budit. Prvním návrhem bylo umístit čtyři toroidy na společnou 

rotační osu, protože předchozí simulace ukázaly, že nejsilnější pole se nacházejí vždy 

na vnitřním kruhu jádra. Vzdálenost mezi jádry (tj. nikoliv mezi vinutími) jednotlivých 

cívek byla zvolena 10 mm, jak ukazuje Obr. 6.4a. Simulace byly provedeny pro 

5 různých kombinací buzení vinutí jednotlivých cívek: 

• Všechna čtyři vinutí buzena současně a soufázově. 

• Všechna vinutí buzena současně, ale sousední vždy protifázově. 
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• Vinutí buzena časově posunutými pulsy dle Obr. 6.4b. 

• Vinutí buzena časově posunutými pulsy dle Obr. 6.4c. 

• Vinutí buzena časově posunutými pulsy dle Obr. 6.4d. 

 

 
Obr. 6.4 Uspořádání soustavy toroidů 102 mm a průběhy jejího časově posunutého buzení 

Vytvořený geometrický model v systému ANSYS je na Obr. 6.5. Jak je z 

obrázku patrné, vinutí tentokrát nebylo modelováno proudovým vláknem jako v případě 

simulací v kapitole 5.3, ale souvislou vodivou plochou kolem jader (červená barva 

v Obr. 6.5). Tato úprava byla nutná kvůli použití hranových prvků SOLID236 v 

modelu. Celkový budicí proud ve vodivé ploše však zůstal ekvivalentní proudu v 
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simulacích jedné cívky použité v kapitole 5.3. Na Obr. 6.6 je průběh proudového 

impulsu, který byl v simulacích použit pro buzení jedné cívky. Jak je z obrázku patrné, 

výška impulzu byla zvětšena na 100 A, protože i takto vysoké hodnoty byly použity 

v experimentech popsaných v kapitole 5. Proudu 100 A impuls dosahuje 

v čase t = 5 ms.  

 

 
Obr. 6.5 ANSYS model čtyř toroidů 102 mm na společné ose 

 
Obr. 6.6 Průběh budicího proudového impulsu jedné cívky 
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Protože předchozí simulace ukázaly, že magnetická indukce B je koncentrována 

v jádře a v okolí toroidních cívek je zanedbatelná, nebudou tyto výsledky v 

následujících kapitolách uváděny. Výsledky pro vektorový potenciál A byly získány 

způsobem, popsaným v kapitole 5.3.5. V následujícím textu jsou uvedeny analýzy polí 

souosé soustavy čtyř cívek při různém buzení. Vzájemné porovnání výsledků a jejich 

vyhodnocení je uvedeno v samostatné kapitole 6.2.6. 

6.2.1 Všechna čtyři vinutí buzena současně a soufázově 

Na Obr. 6.7 je řez modelem, ve kterém jsou vyznačeny body vyhodnocení. 

Bod A leží na ploše představující vinutí a byl použit pro ověření, zda jím teče správný 

proud (resp. proudová hustota). Směr proudu ve všech čtyřech vinutích byl shodný 

(proto „soufázové buzení“). V bodě B bylo odečítáno sycení jádra, ale protože tyto 

údaje nejsou pro účely textu této práce podstatné, nejsou zde uvedeny. V bodech C a D 

a na úsečce PL byla vyhodnocována intenzita elektrického pole. V této práci jsou však 

uvedeny pouze výsledky pro bod C. Ten leží na ose soustavy a je v rovině s vnějším 

okrajem pravé krajní cívky. V tomto místě by v biologických experimentech byly 

umístěny vzorky. Bod C v Obr. 6.7 tedy má stejný účel (ale nikoliv stejné umístění) 

jako bod C na Obr. 5.5. 

 

 
Obr. 6.7 Řez modelem a pohled na místa vyhodnocení při soufázovém buzení 

Rozložení vektorového potenciálu (bez feromagnetika) v okamžiku maxima 

proudů je uvedeno na Obr. 6.8. Rozložení intenzity elektrického pole při náběžné hraně 
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proudových pulsů je pak na Obr. 6.9 a na Obr. 6.10 je její časový průběh v bodě C. 

Protože výsledné pulsy elektrického pole jsou velmi úzké, je na Obr. 6.11 uveden detail 

prvního pulsu. 

 

 
Obr. 6.8 Vektorový potenciál Av soustavy bez feromagnetik v čase t = 5 ms 

 
Obr. 6.9 Rozložení intenzity elektrického pole v čase t = 1 ms 
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Obr. 6.10 Časový průběh intenzity elektrického pole v bodě C 

 
Obr. 6.11 Detail intenzity elektrického pole v okolí času t = 1 ms 

6.2.2 Všechna vinutí buzena současně, ale sousední vždy protifázově 

Na Obr. 6.12 je řez modelem při protifázovém buzení. Body vyhodnocení a 

jejich umístění jsou stejné jako v předchozím případě, pouze místo jednoho kontrolního 

bodu A byly použity dva body A1 a A2, protože v sousedních cívkách byl vždy opačný 

směr proudu. Směry proudů zvolené v simulaci jsou v Obr. 6.12 vyznačeny šipkami. 

Na Obr. 6.13 je rozložení vektorového potenciálu soustavy bez feromagnetik v 

okamžiku maxima budicích proudů. Rozložení intenzity elektrického pole při náběžné 
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hraně pulsů je na Obr. 6.14 a na Obr. 6.15 je její časový průběh v bodě C. Na Obr. 6.16 

je detail prvního pulsu. 

 

 
Obr. 6.12 Řez modelem a místa vyhodnocení při protifázovém buzení 

 
Obr. 6.13 Vektorový potenciál Av soustavy bez feromagnetik v čase t = 5 ms 
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Obr. 6.14 Rozložení intenzity elektrického pole v čase t = 1 ms 

 
Obr. 6.15 Časový průběh intenzity elektrického pole v bodě C 
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Obr. 6.16 Detail intenzity elektrického pole v okolí času t = 1 ms 

6.2.3 Vinutí buzena časově posunutými pulsy dle Obr. 6.4b 

Na Obr. 6.17 je pro připomenutí znázorněna časová sekvence pulsů, jak byla 

namodelována v ANSYS. Pulsy se záměrně překrývají, aby alespoň dvě sousední jádra 

byla vždy buzena. Účelem simulace bylo zjistit, zda tato postupná budicí sekvence bude 

mít nějaký kumulativní účinek na intenzitu výsledných polí. V ostatních ohledech zůstal 

model stejný jako na Obr. 6.12. Protože soubor výsledků byl opět velmi obsáhlý, jsou 

zde uvedeny pouze ty nejpodstatnější z hlediska vyhodnocení.  

Na Obr. 6.18 je vektorový potenciál AV soustavy bez feromagnetika v okamžiku 

maxima proudu v třetí cívce. Na Obr. 6.19 je časový průběh intenzity elektrického pole 

v bodě C. 
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Obr. 6.17 Posloupnost budicích proudových pulsů dle Obr. 6.4b namodelovaná v ANSYS 

 
Obr. 6.18 Av soustavy bez feromagnetik v okamžiku maxima proudu I3 (t = 13 ms) 
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Obr. 6.19 Časový průběh intenzity elektrického pole v bodě C 

6.2.4 Vinutí buzena časově posunutými pulsy dle Obr. 6.4c 

Tato časová sekvence budicích pulsů (Obr. 6.20) je modifikací předchozí úlohy, 

ale buzeny jsou vždy sudé a liché cívky v soustavě současně. Budicí pulsy se i v tomto 

případě překrývají. Uvedeny jsou opět pouze nejpodstatnější výsledky. Na Obr. 6.20 je 

rozložení vektorového potenciálu soustavy bez feromagnetik při maximu proudů v 

první a třetí cívce. Na Obr. 6.21 je časový průběh intenzity elektrického pole v bodě C. 
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Obr. 6.20 Posloupnost budicích proudových pulsů dle Obr. 6.4c namodelovaná v ANSYS 

 
Obr. 6.21 Av soustavy bez feromagnetik v okamžiku maxima proudů I1 a I3 (t = 5 ms) 



 Systémy pro generování impulsního magnetického vektorového potenciálu 

  
 91

 
Obr. 6.22 Časový průběh intenzity elektrického pole v bodě C 

 

6.2.5 Vinutí buzena časově posunutými pulsy dle Obr. 6.4d 

Poslední časová sekvence (model budicích proudů v ANSYS je Obr. 6.23) byla 

navržena se záměrem zjistit, jak se bude soustava chovat v případě, že je energie do 

sousedních cívek dodávána a odebírána vždy současně. Budicí sekvence proto využívá 

kladné i záporné proudové pulsy současně, přičemž když je do jedné cívky energie 

dodávána, ze sousední je odebírána. Rozložení vektorového potenciálu v soustavě v 

okamžiku maxima proudu třetí cívkou je na Obr. 5.23. Časový průběh intenzity 

elektrického pole v bodě C je na Obr. 6.25. 
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Obr. 6.23 Posloupnost budicích proudových pulsů dle Obr. 6.4d namodelovaná v ANSYS 

 
Obr. 6.24 Av soustavy bez feromagnetik v okamžiku maxima proudu I3 (t = 9 ms) 
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Obr. 6.25 Časový průběh intenzity elektrického pole v bodě C 

6.2.6 Vyhodnocení výsledků souosé soustavy 

Podobně jako v případě jednoho toroidu (kapitola 5.3.1), i v soustavě čtyř 

souosých toroidů byl vektorový potenciál i elektrické pole nejsilnější v blízkosti 

vnitřních okrajů jader. Na tomto místě je vhodné znovu připomenout, že kvůli zjištěním 

v kapitole 5.3.5 byl vektorový potenciál simulován na cívkách bez feromagnetických 

jader. 

U varianty současného a soufázového buzení (kapitola 6.2.1) skutečně došlo k 

posílení výsledné intenzity vektorového potenciálu (Obr. 6.8), a to na 2,110-4 Vsm-1 

v bodě C při budicím proudu 100 A. Při uvážení, že simulace v kapitole 5.3.1 byly 

provedeny při proudu jen 25 A, se tedy jedná o cca 2,5x vyšší hodnotu než v případě 

jedné cívky. Intenzita výsledného pole tedy nevzrostla s počtem cívek lineárně tento 

stav byl způsoben tím, že cívky mají od bodu C postupně větší a větší vzdálenost, takže 

jejich příspěvek k výsledné intenzitě klesá. 

Varianta současného a protifázového buzení (kapitola 6.2.2) se též vyznačuje 

posílením intenzity vektorového potenciálu, ale kvůli orientaci proudů je toto posílení 

koncentrováno do prostoru mezi jádry cívek (viz Obr. 6.13). Při případných 

experimentech by tak musely být biologické vzorky umístěny právě tam, což by ale 

bylo obtížně proveditelné. Nejvyšší dosažená hodnota intenzity je navíc nižší, než v 

případě soufázového buzení (3,710-4 Vsm-1 v Obr. 6.8 ve srovnání s 2,110-4 Vsm-1 

v Obr. 6.13). V bodě C byla výsledná intenzita jen 4,810-5 Vsm-1, což je při uvážení 

rozdílných budicích proudů dokonce méně, než v případě jedné cívky. 
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Žádná z variant časově posunutého buzení (kapitoly 6.2.3 až 6.2.5) nepřinesla 

zesílení intenzity vektorového potenciálu, ale to ani nebylo očekáváno. Časově 

posunuté buzení bylo navrženo s cílem zvětšit celkovou energii (plochu pod časovými 

křivkami) generovaného elektrického pole. Výsledky simulací jednoho toroidu s jádrem 

K4000 (kapitola 5.3.4) totiž ukazovaly, že elektrické pole se v okolí cívky nachází po 

celou dobu náběžných a sestupných hran budicích pulsů (viz Obr. 5.25), a to i v 

případě, že jádro již bylo silně přesyceno. Různým časovým překrytím hran tak mělo 

dojít k prodloužení trvání pulsů elektrického pole. Jenže ve všech výsledcích popsaných 

v této kapitole (6.2) měly průběhy elektrického pole podobu velmi krátkých impulsů, 

jejichž délka byla pouhým zlomkem délky hran budicích impulsů. Takový výsledek 

paradoxně mnohem lépe odpovídal vztahu (5.1), protože z hysterezní křivky feritu 

K4000 (Obr. 5.21) vyplývalo, že zvláště na jejím počátku ferit strmě přechází do 

saturace. Spolu s tím rychle klesá i jeho relativní permeabilita, výsledná intenzita 

vektorového potenciálu a tedy i intenzita elektrického pole. Rozpor ve tvaru pulsů 

elektrického pole tak znovu potvrdil, že simulace cívky s feritovým jádrem v 

kapitole 5.3.4 daly nesprávné výsledky, jak bylo vysvětleno v kapitole 5.3.5. 

6.3 Analýza polí kolem čtyř toroidů 102 mm rozmístěných do 
čtverce 

Hlavním záměrem této série simulací bylo zjistit, zda by bylo možné vytvořit 

prostor s vektorovým potenciálem koncentrovaným do jednoho bodu. Vedlejším 

záměrem bylo zjistit, jak budou pole vypadat v oblasti, kde se jádra cívek přibližují a 

přitom jsou vzájemně natočena o 90. V těchto simulacích byly využity stejné modely 

toroidů 102 mm, tentokrát však byly rozmístěny do čtverce dle Obr. 6.26. Na obrázku je 

vyznačena vzdálenost jader cívek, nikoliv vzdálenost vinutí. Pro buzení byly využity 

stejné pulsy jako v kapitole 6.2, všechny cívky byly buzeny vždy současně. Byly však 

provedeny simulace pro tři různé varianty směrů proudů v jednotlivých cívkách: 

• Vinutí všech cívek buzena soufázově. 

• Vinutí sousedních cívek vždy buzena protifázově. 

• Vinutí dvou sousedních cívek buzena soufázově, zbylá dvě protifázově. 

Tyto tři varianty představují všechny unikátní kombinace směrů proudů; ostatní 

možné kombinace jsou například o 180 otočeny, ale tvary jejich výsledných polí by 

byly stejné. Geometrický model pro simulace v ANSYS je na Obr. 6.27. 

V následujících podkapitolách jsou všechna pole zobrazena v řezu modelem plochou o 

souřadnici X = 0. 
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Obr. 6.26 Uspořádání 102 mm toroidů do čtverce 

 
Obr. 6.27 Model čtyř toroidů uspořádaných do čtverce v ANSYS 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny vždy tři obrázky. První (Obr. 6.28, 

Obr. 6.31 a Obr. 6.34) znázorňují uvažovaný směr budicích proudů, druhé (Obr. 6.29, 

Obr. 6.32 a Obr. 6.35) zobrazují prostorové rozložení vektorového potenciálu cívek bez 

feritových jader a třetí (Obr. 6.30, Obr. 6.33 a Obr. 6.36) zobrazují rozložení intenzity 

5 mm 

5 mm 
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elektrického pole. Vyhodnocení a porovnání výsledků je pak uvedeno v samostatné 

kapitole 6.3.4. 

6.3.1 Vinutí všech cívek buzena soufázově 

 
Obr. 6.28 Uvažovaný směr proudů ve vinutí při soufázovém buzení 

 
Obr. 6.29 Rozložení Av soustavy bez feromagnetika v čase t = 1 ms 
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Obr. 6.30 Rozložení intenzity elektrického pole při soufázovém buzení v čase t = 1 ms 

6.3.2 Vinutí sousedních cívek vždy buzena protifázově 

 
Obr. 6.31 Uvažovaný směr proudů ve vinutí při protifázovém buzení 



 Systémy pro generování impulsního magnetického vektorového potenciálu 

  
 98

 
Obr. 6.32 Rozložení Av soustavy bez feromagnetika v čase t = 1 ms 

 
Obr. 6.33 Rozložení intenzity elektrického pole při protifázovém buzení v čase t = 1 ms 
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6.3.3 Dvě sousední cívky buzeny soufázově, zbylé protifázově 

 
Obr. 6.34 Uvažovaný směr proudů ve vinutí – 2 soufázově, 2 protifázově 

 
Obr. 6.35 Rozložení Av soustavy bez feromagnetika v čase t = 1 ms 
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Obr. 6.36 Rozložení intenzity elektrického pole v čase t = 1 ms 

6.3.4 Vyhodnocení výsledků čtvercové soustavy 

Ani v případě čtyř cívek rozmístěných do čtverce se nepodařilo zásadním 

způsobem zesílit výslednou intenzitu polí. Z výsledků simulací však vyplynul jeden 

neočekávaný fakt – průběh siločar na Obr. 6.32 a Obr. 6.35 naznačuje, že by pomocí 

dvou toroidních cívek bylo možné vytvořit oblast s homogenním polem vektorového 

potenciálu A, podobně jako tzv. Helmholtzovy cívky dokáží vytvořit oblast 

s homogenním polem magnetické indukce B. Tento poznatek nicméně nebyl v žádné 

dostupné literatuře nalezen, takže se nabízí možnost budoucího rozpracování této 

problematiky. Homogenní pole vektorového potenciálu by mimo to mohlo být užitečné 

při budoucích experimentech na biologických materiálech. 

6.4 Buzení jádra dvěma nezávislými vinutími 

V dalších experimentech bylo plánováno použití jader o velkých rozměrech 

(viz kapitola 7) a existoval předpoklad, že vzhledem k velkému objemu 

feromagnetického materiálu bude obtížné je vybudit. Vznikla tedy potřeba ověřit, zda je 

možné pomocí dvou nezávislých vinutí jedno jádro skutečně vybudit rychleji. 

Mimo to, jak ukázaly výsledky simulací souosé soustavy v kapitole 6.2.6, 

výsledné elektrické pole mělo podobu jen velmi krátkých pulsů, protože použitý ferit 

K4000 měl velmi strmou hysterezní křivku a rychle se přesycoval. V simulacích 
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s časově posunutými budicími proudovými pulsů tak nedošlo k časovému překrytí 

generovaných elektrických polí. 

Pro ověření obou zmíněných předpokladů proto byla navržena velmi jednoduchá 

úloha, kterou ANSYS dokázal velmi rychle vypočítat. Předmětem byla feritová válcová 

tyč o průměru 10 mm a délce 145 mm (takové rozměry mají i reálně vyráběné tyče). Na 

tyči byly paralelními vodiči navinuta dvě souběžná nezávislá vinutí. Každé vinutí mělo 

30 závitů vodičem o průměru 2 mm. Model tyče v systému ANSYS je na Obr. 6.37, 

vyznačené body vyhodnocení polí pak na Obr. 6.38. Bod A sloužil pro zobrazení 

proudu ve vinutí, v bodě B bylo vyhodnocováno sycení jádra a body C a D sloužily pro 

vyhodnocení intenzit vektorového potenciálu a elektrického pole.  

 

 
Obr. 6.37 Model feritové tyče se dvěma vinutími v ANSYS 

 
Obr. 6.38 Řez modelem a pohled na místa vyhodnocení 
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Jako materiál tyče byl vybrán (již zastaralý) ferit Pramet H11. Hysterezní křivka 

tohoto materiálu je na Obr. 6.39 (obrázek převzat z [33]). Jak je z ní patrné, ferit se 

vyznačuje velkými hysterezními ztrátami a pozvolným přechodem do nasyceného 

stavu. Tyto parametry byly vybrány záměrně, aby vyniklo překrytí generovaných 

elektrických polí. 

 

 
Obr. 6.39 Hysterezní křivka a průběh permeability materiálu Pramet H11 

Cívky byly buzeny proudovými pulsy stejného tvaru jako v celé kapitole 6, 

přičemž pulsy byly ve vinutích časově posunuté, jak ukazuje Obr. 6.40. Toto buzení 

bylo principiálně shodné, jako u soustavy v kapitole 6.2.5, zde ovšem obě cívky byly na 

jednom jádře. Cílem bylo ověřit, zda kombinace odsávání energie z jádra jedním 

zdrojem (sestupná část modrého průběhu v Obr. 6.40) a současné buzení zdrojem 

opačné polarity (náběžná část červeného průběhu v Obr. 6.40) skutečně urychluje jeho 

(de)magnetizaci.  
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Obr. 6.40 Průběh budicích proudových impulsů v ANSYS 

 
Obr. 6.41 Časová odezva magnetické indukce na proudové impulsy v bodě B 



 Systémy pro generování impulsního magnetického vektorového potenciálu 

  
 104

 
Obr. 6.42 Časová odezva intenzity elektrického pole v bodě C 

Výsledný průběh magnetické indukce v bodě B uvnitř jádra (Obr. 6.41) ukazuje, 

že v oblasti překryvu obou proudových pulsů je výsledná strmost změny indukce 

skutečně vyšší, než na okrajích průběhu, kde působí každý budicí puls samostatně. 

Obdobného výsledku bylo dosaženo i v případě elektrického pole (Obr. 6.42), kdy 

v oblasti překryvu proudových pulsů má intenzita dvojnásobnou hodnotu než na 

okrajích. Tato kontrolní simulace tedy potvrdila teoretické předpoklady a též potvrdila, 

že ANSYS při současném buzení jednoho jádra více vinutími dává správné výsledky. 
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7 Analýza polí a biologických účinků soustavy 
cívek o průměru 600 mm 

Analýzy různých soustav více toroidních cívek v kapitole 6 ukázaly, že žádná 

soustava nepřispěla k výraznému (tj. alespoň desetinásobnému) zvýšení intenzit 

výsledného vektorového potenciálu a/nebo elektrického pole. Všechny simulace 

nicméně opět potvrdily, že nejsilnější tato pole jsou v blízkosti vnitřního okraje jádra a 

že v případě soufázového buzení dochází ke konstruktivní superpozici polí. Proto další 

cesta vedla k radikálnímu zvětšení průměru toroidních cívek tak, aby se do jejich 

vnitřního prostrou vešly 96-jamkové desky pro vzorky (Obr. 5.32). Mimo to, jeden ze 

spoluřešitelů projektu (Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd) plánoval 

provádět experimenty i na miniaturních prasatech s implantovanými nádory, a proto 

musely nové cívky mít dostatečné rozměry, aby se do nich prasata vešla. 

7.1 Parametry soustavy 

Z výše uvedených důvodů byla navržena soustava dvou toroidů o průměru 

600 mm umístěných na společné ose podle Obr. 7.1. Simulace v kapitole 6.2.1 totiž 

ukázaly, že při tomto uspořádání a soufázovém buzení se výsledná pole soustavy 

zesilují. Soustava nicméně má pouze dva toroidy, protože vzhledem k rozměrům jader 

bylo očekáváno, že je bude obtížné vybudit. Jen dvě jádra byla použita též pro omezení 

celkové hmotnosti soustavy. Mezi jádry (nikoliv mezi vinutími) toroidů byla zvolena 

mezera o šířce 20 mm. 

 

 
Obr. 7.1 Výsledné rozměry a vzájemná poloha jader 600 mm toroidů 

20 mm 

494 mm 600 mm 

50 mm 
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Jako materiál jádra byl zvolen magneticky orientovaný, za studena válcovaný 

plech Stalprodukt AN 3, což je materiál optimalizovaný pro použití na vyšších 

pracovních frekvencích. Chemické složení a nejdůležitější parametry plechu jsou 

uvedeny v Tab. 7.1. Jádra byla vyrobena na zakázku firmou Vakar, s.r.o., která se touto 

činností zabývá. Jádra byla vyrobena strojním stočením z pásu plechu AN 3 o šířce 

50 mm a tloušťce 0,15 mm. Vyrobená jádra mají vnější průměr 600 mm, vnitřní průměr 

494 mm a výšku 50 mm (průřez jádra tedy je 50 x 53 mm). Všechny hrany jádra byly 

po celém obvodu sraženy na poloměr 2 mm, aby nepoškozovaly vodiče vinutí. 

Výsledná hmotnost jednoho jádra byla přibližně 36 kg. Pomocí vztahu (2.6) byla 

vypočtena efektivní délka siločáry jader, která činí lef = 1650 mm.  

Tab. 7.1 Chemické složení a základní parametry plechů AN 3 

Prvek Fe Si Mn S P Al Cu

Obsah [] ~96,6 3 - 3,3 0,06 - 0,08 0,02 - 0,03 <0,01 <0,005 <0,1

Chemické složení

Základní parametry

Indukce v materiálu při H = 800 A/m a kmitočtu f = 50 Hz [T] 1,88

6,28

14,1
Povrchová izolace třída C-5

Měrné ztráty při sycení B = 1,0 T a kmitočtu f = 400 Hz [W/kg]

Měrné ztráty při sycení B = 1,5 T a kmitočtu f = 400 Hz [W/kg]

 

 

Materiál plechů (AN 3) je primárně určen pro jádra síťových transformátorů, 

k jejichž návrhu postačují údaje v Tab. 7.1. Pro účely řešení projektu však bylo 

zapotřebí znát jeho celou hysterezní křivku. Protože výrobce plechů (Stalprodukt) 

nereagoval na žádosti o její poskytnutí, byla křivka změřena pomocí fluxmetru 

v Laboratoři magnetických měření na Ústavu teoretické a experimentální 

elektrotechniky FEKT VUT v Brně. Při měření byl použit malý toroidní vzorek 

materiálu o průměru 80 mm, který byl k tomuto účelu poskytnut firmou Vakar. Měření 

bylo provedeno do intenzity magnetického pole 400 Am-1, větší hodnotu nebyl použitý 

fluxmetr schopen poskytnout. Změřená křivka je uvedena na Obr. 7.2. Kromě toho byla 

pomocí RLC mostu a následného výpočtu dle (2.9) stanovena magnetizační konstanta 

jádra, která činila AL = 58 H. Tato hodnota však platí pouze v okolí počátku hysterezní 

křivky, protože použitý RLC most neměl funkci pro zavedení stejnosměrné 

předmagnetizace jádra. 
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Obr. 7.2 Změřená hysterezní křivka železného plechu AN 3 

Na každé jádro byla lakovaným drátem o průměru 2 mm strojově navinuta dvě 

vinutí, a to o počtu 20 a 90 závitů. Obě vinutí byla rozložena rovnoměrně po celém 

obvodu jader. Počet 20 a 90 závitů nebyl zvolen náhodně experimenty na 

cívkách feritovým jádrem K4000 nedaly jasnou odpověď, zda je vhodné (či dokonce 

nutné) pro dosažení biologických účinků jádra přesycovat nebo ne. Též nebylo zřejmé, 

jak důležitá je strmost nárůstu intenzity polí. Dvě nezávislá vinutí měla toto pomoci 

objasnit:  

 Při 20 závitech byla indukčnosti jedné cívky vypočtená dle (2.9) jen 22,8 mH, 

zatímco při 90 závitech to bylo již 0,46 H. Indukčnost cívky přitom významně 

omezuje strmost hrany proudu, jak bude ukázáno na začátku kapitoly 8.  

 Při 20 závitech bylo možné materiál jádra vybudit jen na hranu nasycení 

(podrobnější popis viz kapitola 7.2.1), zatímco 90 závitů jej umožňovalo silně 

přesytit (podrobněji v kapitole 7.2.2).  

 90 závitů umožňovalo mnohem hustěji pokrýt obvod jádra vodičem – v případě 

20 závitů vychází jeden závit na každých 75 mm vnitřního obvodu jádra, 

v případě 90 závitů je to již jen 17 mm. Bylo tedy možné předpokládat, vinutí 

90 závitů bude produkovat menší zbytkovou magnetickou indukci v okolí 

vodičů. 

Dvě vinutí na jednom jádře v podstatě tvoří transformátor s poměrem 1:4,5. 

Protože při buzení cívek do jednoho vinutí je to druhé vždy naprázdno, objeví se na 

něm napětí. V případě buzení generátorem H02 (viz kapitola 8.2) toto napětí mohlo 

dosáhnout řádu jednotek kilovoltů. Vinutí i jejich přívodní vodiče proto byly obaleny 
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tlustými izolacemi a pracovníci biologických laboratoří byli důrazně varováni, aby se 

nedotýkali žádných součástí soustavy, pokud proudový generátor běží. 

 

 
Obr. 7.3 Realizovaná soustava dvou 600 mm toroidů na vozíku 

Na Obr. 7.3 je fotografie realizované soustavy. Toroidy byly zamontovány do 

nemagnetické (dřevěné) konstrukce, která současně slouží jak stojan. Při konstrukci se 

(vzhledem ke hmotnosti jader) nebylo možné zcela vyhnout kovovým součástem jejich 

vliv na tvary a intenzity polí však byl pzanedbatelný, protože se nacházely mimo 

aplikační oblast (vnitřní prostor toroidů).  

Stejně jako u soustavy v kapitole 5, i zde byly plánovány experimenty, kdy by 

jednotlivá pole byla potlačena různým elektromagnetickým stíněním. V tomto případě 

však byl zvolen opačný přístup – do stínění nebyly uzavírány cívky (to by vzhledem 

k jejich rozměrům a hmotnosti ani nebylo praktické), ale biologické vzorky. Teoretické 

předpoklady účinků stínění nicméně zůstaly stejné, jak byly popsány v kapitole 5.2. 

V praxi to vypadalo tak, že 96-jamková deska se vzorky (Obr. 5.32) byla uzavřena do 

krabičky z vhodného materiálu a položena na vnitřní obvod toroidů. Bližší podrobnosti 

jsou uvedeny v kapitole 7.4. 
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7.2 Simulace soustavy před realizací 

Protože zakázková výroba takto rozměrných jader a dalších komponent 

experimentální soustavy byla nákladná, bylo zapotřebí ještě před jejich výrobou ověřit, 

zda soustava vůbec bude schopna poskytnout vyšší intenzity polí než soustavy 

předcházející. K tomu posloužila sada simulací, popsaných v této kapitole.  

Jako v předchozích případech, i pro výpočet polí 600 mm toroidů byl použit 

systém ANSYS. Geometrický model (Obr. 7.4) má stejné rozměry jako náčrtek 

na Obr. 7.1. Geometrický model byl diskretizován na 184703 prvků při simulacích pole 

polí B a E byly použity prvky SOLID236, při simulaci vektorového potenciálu A byly 

použity prvky SOLID97. Z důvodu použití prvků SOLID236 muselo být vinutí 

modelováno opět jednolitou plochou na povrchu jádra, takže model neumožnil přesně 

stanovit velikost zbytkové magnetické indukce mimo jádro.  

Na Obr. 7.5 jsou v řezu zobrazeny významné body v modelu. Bod A sloužil 

pouze k ověření, zda modelem vinutí (červeně) procházel požadovaný proud. Bod B byl 

využit ke zjišťování sycení jádra. Body C leží v geometrickém středu soustavy a byl do 

modelu zaveden pro účely vyhodnocení intenzity polí při aplikaci na miniaturní prasata. 

Z hlediska této práce je nejdůležitější bod D, protože v těchto místech během 

experimentů ležely vzorky bakterií. 

 

 
Obr. 7.4 Geometrický model soustavy dvou 600 mm toroidů v ANSYS 
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Obr. 7.5 Řez modelem a body vyhodnocení 

Hysterezní křivka materiálu jádra namodelovaná v ANSYS je znázorněna 

na Obr. 7.6. Pro lepší zobrazení jejího průběhu v nízkých hodnotách H má vodorovná 

osa logaritmické měřítko. Křivka byla namodelována bez hystereze, protože ANSYS 

(prozatím) hysterezi modelovat nedokáže. Změřená křivka z Obr. 7.2 byla v modelu 

extrapolována až do hodnoty 8000 Am-1, protože při 90 závitech a 100 A by se intenzita 

magnetického pole v jádře těmto hodnotám blížila. Hodnoty použité v modelové 

hysterezní křivce jsou uvedeny v Tab. 7.2. V tabulce jsou též uvedeny odpovídající 

hodnoty relativní permeability, která byla vypočtena pomocí vztahu (5.6). Její závislost 

na intenzitě magnetického pole je v grafu na Obr. 7.7. 

Tab. 7.2 Hodnoty modelu hysterezní křivky v ANSYS 

H  [Am-1] 7 8 9 10 11 13 16 21 29 40 51 70

B  [T] 0,11 0,17 0,32 0,50 0,65 0,80 1,00 1,15 1,27 1,37 1,44 1,51

 r [-] 12938 16896 29088 39925 45498 49205 49045 43531 34387 27478 22335 17156

H  [Am-1] 90 120 150 200 300 450 600 1100 2000 3000 5000 8000

B  [T] 1,56 1,60 1,63 1,66 1,69 1,72 1,75 1,79 1,83 1,86 1,90 1,93

 r [-] 13862 11271 8879 6547 4678 3136 2360 1315 750 482 301 194
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Obr. 7.6 Model hysterezní křivky železných plechů v ANSYS 
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Obr. 7.7 Průběh relativní permeability, vypočtené z modelu 

Při simulacích bylo předpokládáno buzení trojúhelníkovými pulsy 

z generátoru H02 (viz kapitola 8.2), který byl navržen tak, aby dokázal i do takto 

velkých cívek vnutit proud poměrně rychle. Na Obr. 7.8 je pro ilustraci znázorněn jeden 

budicí proudový puls s maximální hodnotou 100 A tak, jak byl namodelován v ANSYS. 

Strmost hran pulsu je 25 A/ms strmost byla odhadnuta na základě předpokládaných 

vlastností jader a parametrů generátoru H02 pomocí úvahy, která je vysvětlena na 

začátku kapitoly 8. 
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Obr. 7.8 Jeden proudový puls 100 A pro buzení 600 mm toroidů v ANSYS 

Při simulacích bylo předpokládáno, že vinutí obou cívek jsou zapojena do série. 

Celkem bylo provedeno 5 variant simulací při hodnotě budicího proudu 50 a 100 A 

(tedy v polovině a v plném rozsahu generátoru H02): 

 20 závitů, soufázové buzení, proud 50 A. 

 20 závitů, soufázové buzení, proud 100 A. 

 90 závitů, soufázové buzení, proud 50 A. 

 90 závitů, soufázové buzení, proud 100 A. 

 20 závitů, protifázové buzení, proud 50 A. 

Jak je ze seznamu zřejmé, v případě soufázového buzení byly provedeny 

simulace všech čtyř kombinací proudů a počtu závitů. Hlavním důvodem bylo zjištění 

intenzity generovaného elektrického pole, u kterého byl předpoklad, že se může se 

sycením jádra výrazně měnit. Simulace s protifázovým buzením byla provedena pouze 

pro kontrolu, zda dosáhne podobných výsledků (koncentrace polí v mezeře mezi jádry) 

jako soustava popsaná v kapitole 6.2.2. Jelikož objem získaných výsledků byl velký, 

jsou v následujících třech podkapitolách (7.2.1 až 7.2.3) uvedeny pouze ty nejdůležitější 

z nich. Vyhodnocení získaných výsledků je uvedeno v samostatné kapitole 7.2.4. 

7.2.1 20 závitů, soufázové buzení, proud 50 A 

Varianta buzení 20 závitů proudem 50 A byla navržena proto, že přivede jádro 

na hranu nasycení. Při výpočtu dle (2.7) je intenzita magnetického pole v jádře 

600 Am-1, takže materiál se dostává těsně za oblast nasycení (viz Obr. 7.2). Vektorový 

potenciál byl opět simulován bez feromagnetika v modelu, jeho rozložení v soustavě při 
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maximu budicího proudu (50 A) je na Obr. 7.9. Na Obr. 7.10 je rozložení intenzity 

elektrického pole v čase t = 1,12 ms, kdy jeho intenzita v soustavě nabývá maximální 

hodnoty, jak ukazuje časový průběh na Obr. 7.11. 

 

 
Obr. 7.9 Vektorový potenciál Av soustavy bez jader při proudu I = 50 A 

 
Obr. 7.10 Rozložení intenzity elektrického pole v čase t = 1,12 ms 
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Obr. 7.11 Časový průběh intenzity elektrického pole v bodě D 

7.2.2 90 závitů, soufázové buzení, proud 100 A 

Varianta 90 závitů při budicím proudu 100 A byla navržena a simulována, 

protože u ní bylo předpokládáno dosažení velmi silného přesycení jádra. Intenzita 

magnetického pole v jádře dle (2.7) v tomto případě činí 5400 Am-1. Průběh budicího 

proudu již byl uveden na Obr. 7.8. Výsledné rozložení vektorového potenciálu soustavy 

bez feromagnetických jader při I = 100 A je na Obr. 7.12. Rozložení elektrického pole 

bylo v podstatě shodné jako na Obr. 7.10, proto je na Obr. 7.13 uveden pouze jeho 

časový vývoj v bodě D. 
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Obr. 7.12 Vektorový potenciál Av soustavy bez jader při proudu I = 100 A 

 
Obr. 7.13 Časový průběh intenzity elektrického pole v bodě D 

7.2.3 20 závitů, protifázové buzení, proud 50 A 

Jak již bylo řečeno, tato varianta simulace sloužila pouze k ověření, zda se 

výsledná pole budou chovat podobně jako v protifázově buzené soustavě toroidů 

102 mm, popsané v kapitole 6.2.2. Vektorový potenciál soustavy je na Obr. 7.14, 

intenzita elektrického pole na Obr. 7.15 a její časový průběh v bodě D na Obr. 7.16. 
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Obr. 7.14 Vektorový potenciál Av protifázové soustavy bez jader při proudu I = 50 A 

 
Obr. 7.15 Rozložení intenzity elektrického pole protifázové soustavy v čase t = 1,12 ms 
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Obr. 7.16 Časový průběh intenzity elektrického pole protifázové soustavy v bodě D 

7.2.4 Vyhodnocení výsledků simulací 

Provedené simulace potvrdily, že jádra o průměru 600 mm bude obtížné vybudit. 

V případě 20 závitů a proudu 50 A (kapitola 7.2.1) je velikost vektorového potenciálu 

v geometrickém středu soustavy (bod C na Obr. 7.5) pouze AV(C) = 9,110-6 Vsm-1, 

tj. 4 méně, než ve stejném bodě dosáhnul samostatný toroid o průměru 102 mm 

(kapitola 5.3.1). Pro potvrzení této hodnoty byl proveden analytický výpočet podle 

(4.60) výpočet byl proveden pro každou cívku zvlášť a výsledné intenzity v bodě C 

byly sečteny. Výsledek výpočtu byl 8,710-6 Vsm-1, tj. odchylka 4,4. Tato hodnota 

ovšem platí pouze v případě, že cívky nemají jádra. Podle vztahu (4.56) je možné 

odhadnout, že skutečná intenzita vektorového potenciálu bude přibližně r-krát větší. 

Při 20 závitech a 50 A je intenzita magnetického pole v jádře 606 Am-1, čemuž v grafu 

na Obr. 7.7 odpovídá relativní permeabilita jádra r(H) = 2400. Skutečná velikost 

vektorového potenciálu v bodě C se tedy pohybovala okolo AF(C) = 2,210-2 Vsm-1.  

Obdobným způsobem bylo postupováno i při vyhodnocení intenzity vektorového 

potenciálu v bodě D. V simulaci byla zjištěna intenzita AV(D) = 2,710-5 Vsm-1, při 

analytickém výpočtu dle (4.64) a (4.67) vyšla 2,710-5 Vsm-1 (odchylka 5,9). Těmto 

hodnotám odpovídala odhadnutá intenzita při uvažování feromagnetika 

AF(D) = 6,510-2 Vsm-1, což byla největší hodnota, jaké se v navržených soustavách 

podařilo dosáhnout. Je to důsledek velmi vysoké permeability použitých plechů AN 3 a 

(oproti feritu K4000) také vysoké hodnoty jejich saturační magnetické indukce. 

Současně s vektorovým potenciálem se zvýšila i intenzita elektrického pole, která v 

bodě D dosahuje špičkové hodnoty Emax(D) = 140 Vm-1, viz Obr. 7.11. Plocha pulsů 
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elektrického pole je oproti výsledkům s feritem K4000 též výrazně větší, což je 

důsledek pozvolnějšího přechodu plechů AN 3 do saturace. 

Podobných výsledků bylo dosaženo pro všechny 4 varianty počtu závitů a 

velikosti budicího proudu, v Tab. 7.3 je jejich přehled. Z výsledků vyplývá paradoxní 

zjištění, že zvyšování počtu závitů a budicího proudu má na výslednou intenzitu 

vektorového potenciálu AF jen malý vliv. Je to dáno tím, že se zvyšováním sycení jádra 

klesá jeho relativní permeabilita, která však kvůli (4.56) má na výsledné intenzitě AF 

největší podíl. 

Tab. 7.3 Přehled intenzity vektorového potenciálu pro 4 varianty buzení soufázové soustavy 

Bod C Bod D Bod C Bod D Bod C Bod D Bod C Bod D

H  [Am-1]

 r(H) [-]

A V Vsm-1 9,1E-06 2,7E-05 1,8E-05 5,4E-05 4,2E-05 1,2E-04 8,4E-05 2,4E-04

A F Vsm-1 2,2E-02 6,5E-02 2,2E-02 6,5E-02 2,1E-02 6,0E-02 2,1E-02 6,0E-02

A V Vsm-1 8,7E-06 2,9E-05 1,7E-05 5,7E-05 3,9E-05 1,3E-04 7,8E-05 2,6E-04

A F Vsm-1 2,1E-02 6,9E-02 2,1E-02 6,9E-02 2,0E-02 6,5E-02 2,0E-02 6,5E-02

A   4,4 5,9 4,4 5,9 6,7 7,5 6,8 7,5

1200 500

90 závitů, 100 A

5460

250

Hodnoty odečtené ze simulací

Hodnoty získané analytickým výpočtem

Rozdíl mezi simulací a analytickým výpočtem

20 závitů, 50 A 20 závitů, 100 A 90 závitů, 50 A

2730606

2400

1212

 

 

Výsledný tvar polí protifázově buzené soustavy (kapitola 7.2.3) byl dle 

očekávání velmi podobný výsledkům získaným v kapitole 6.2.2. Pole měla tendenci 

koncentrovat se do mezery mezi oběma jádry a jejich intenzita v bodě D byla menší, 

než v případě soufázové soustavy. 

Simulace každopádně potvrdily, že soustava 600 mm toroidů by mohla přispět k 

významnému zvýšení intenzit generovaných polí. Proto byla následně realizována a 

byla na ní provedena testovací série biologických experimentů pro ověření inhibičních 

účinků magnetického vektorového potenciálu.. 

7.3 Simulace s reálným průběhem budicího proudu 

Tato série simulací byla provedena až po realizaci soustavy a provedení několika 

experimentů s bakteriemi. Protože bakterie vykazovaly silnou a opakovanou inhibici 

růstu (kapitola 7.4), bylo účelné zjistit intenzity výsledných polí přesně. Hlavní 

neznámou přitom byl skutečný průběh budicího proudu – při simulacích v kapitole 7.2 
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byl předpokládán čistě trojúhelníkový tvar, ale vzhledem k silné nelinearitě jader bylo 

předpokládáno, že skutečný průběh bude jiný.  

Byly změřeny skutečné průběhy proudů při použití 20-závitových vinutí 

spojených do série tak, aby vytvořily soufázově buzenou soustavu. K tomu byla použita 

proudová sonda Tektronix TCP303 připojená k digitálnímu osciloskopu 

Agilent DSO6034A. Zachycené proudové průběhy byly uloženy ve formě CSV 

souborů, které systém ANSYS umí načíst. 

7.3.1 Buzení z generátoru H02, proud 50 A 

Geometrický model a ostatní parametry simulace zůstaly stejné jako 

v kapitole 7.2, pouze byl změněn tvar budicích proudových pulsů. Pro snadné 

porovnání s předchozími výsledky (kapitola 7.2.1) byla simulace provedena pro pulsy o 

výšce 50 A. Na Obr. 7.17 je reálný průběh jednoho pulsu, jaký do soustavy dodával 

generátor H02 a jak byl následně namodelován v ANSYS. Puls má výšku cca 55 A 

namísto očekávaných 50 A, což bylo způsobeno nepřesností interních obvodů 

generátoru H02 i samotné proudové sondy. Jak je z Obr. 7.17 patrné, skutečný průběh 

má strmost hran cca 950 A/ms, což je mnohonásobně vyšší hodnota, než byl předpoklad 

v kapitole 7.2 (25 A/ms). Bylo to způsobeno tím, že se zvyšujícím se sycením klesá 

relativní permeabilita jádra a tedy i indukčnost cívky na něm navinuté. To je patrné i na 

časovém průběhu sycení jádra (bod B v Obr. 7.5), který je pro ilustraci uveden 

na Obr. 7.18. Kvůli vyšší strmosti hran se snížila celková doba trvání pulsu, která ve 

skutečnosti činí jen 60 s. 

 

 
Obr. 7.17 Model změřeného proudového pulsu generátoru H02 v ANSYS 
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Obr. 7.18 Časový průběh magnetické indukce v bodě B při buzení generátorem H02 

 
Obr. 7.19 Vektorový potenciál Av soustavy bez jader při proudu I = 55 A 
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Obr. 7.20 Časový průběh intenzity elektrického pole bodě D při buzení generátorem H02 

Na Obr. 7.19 je prostorové rozložení magnetického vektorového potenciálu při 

maximu budicího proudu. Jeho intenzity jsou při porovnání s výsledky v Tab. 7.3 velmi 

podobné – v bodě C bylo dosaženo AF(C) = 2,110-2 Vsm-1 a v bodě D byla intenzita 

AF(D) = 6,210-2 Vsm-1. Takový výsledek byl očekáván, protože velikost budicího 

proudu byla přibližně stejná, jako v kapitole 7.2.1. 

Co se však změnilo velmi výrazně, byla intenzita výsledného elektrického pole. 

Zatímco v kapitole 7.2.1 dosahovala velikosti Emax(D) = 140 Vm-1 v bodě D 

(viz Obr. 7.11), v simulaci s reálným průběhem proudu to bylo již 

Emax(D) = 12000 Vm-1, jak ukazuje Obr. 7.20. Zvýšení bylo způsobeno výrazně vyšší 

strmostí hran budicího proudu, které mají na velikost vzniklého elektrického pole přímý 

vliv, jak již bylo vysvětleno vztahem (5.1). 

7.3.2 Buzení z generátoru Lab-A15N 

Další simulace byla provedena pro zjištění intenzit polí soustavy při použití 

generátoru Lab-A15N, vyvinutého týmem firmy ENJOY. Parametry modelu byly opět 

stejné jako v kapitole 7.2, namodelovaný průběh jednoho proudového pulsu 

z generátoru Lab-A15N je na Obr. 7.21. Jak je z obrázku patrné, proudový puls má 

lichoběžníkový průběh s maximální hodnotou okolo 9 A. Na nástupné hraně pulsu se 

objevuje výrazný překmit, jehož špičková hodnota činí 10,8 A. Strmost hran je přitom 

91 A/ms, tj. cca 10x menší, než při použití generátoru H02 (kapitola 7.3.1). Celková 

délka pulsu je však 1 ms puls je tedy 17 delší, než u generátoru H02. 
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Obr. 7.21 Model proudového pulsu generátoru Lab-A15N v ANSYS 

 
Obr. 7.22 Vektorový potenciál Av soustavy bez jader při maximu proudu (I = 10,8 A) 
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Obr. 7.23 Časový průběh intenzity elektrického pole bodě D při buzení generátorem Lab-A15N 

Na Obr. 7.22 je intenzita vektorového potenciálu AV soustavy bez 

feromagnetických jader v maximu proudu, tj. při 10,8 A. Jeho intenzita je dle očekávání 

cca 5x nižší oproti výsledku v kapitole 7.3.1, konkrétně AV(C) = 1,210-6 Vsm-1 a 

AV(D) = 3,110-6 Vsm-1. Při proudu 10,8 A byla intenzita magnetického pole v jádře 

H = 130 Am-1, čemuž v Obr. 7.7 odpovídá relativní permeabilita jádra r(H) = 10000. 

S využitím vztahu (4.56) je tedy možné odhadnout velikost vektorového potenciálu 

včetně jader na AF(C) = 1,210-2 Vsm-1 a AF(D) = 3,110-2 Vsm-1. Přestože je tedy budicí 

proud (oproti kapitole 7.3.1) 5x nižší, výsledné intenzity vektorového potenciálu jsou 

nižší jen přibližně 2. Simulace tedy ukázala, že i když generátor Lab-A15N je schopen 

dodat jen poměrně malé proudy, intenzity výsledného vektorového potenciálu se blíží 

hodnotám při buzení generátorem H02. 

Na Obr. 7.23 je časový průběh intenzity elektrického pole v bodě D. Protože 

generátor Lab-A15N dosahuje nižší strmost hran, je nižší i elektrické pole. V okamžiku 

náběžné hrany proudového pulsu má nejvyšší intenzitu, a to Emax(D) = 2200 Vm-1. 

7.3.3 Buzení z generátoru Lab-A15N s hliníkovým stíněním vzorků 

Aby biologické experimenty nebyly ovlivněny nežádoucím elektrickým polem 

cívek, byly vzorky uzavřeny v elektrostatickém stínění. Jako první byl tento výsledek 

získán právě s generátorem Lab-A15N, přičemž jako elektrostatické stínění byla použita 

uzemněná hliníková fólie o tloušťce 10 m (kapitola 7.4.2). Proto bylo účelné provést 

simulaci popsanou v kapitole 7.3.2 znovu, ale tentokrát včetně zmíněného stínění. 

Model v ANSYS byl proto doplněn o dutý hliníkový kvádr o rozměrech 127 x 86 x 17 

mm, což jsou vnější rozměry 96-jamkové desky z Obr. 5.32. Tloušťka stěn kvádru byla 
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namodelována na zmíněných 10 m. Kvádr je v modelu orientován tak, že jeho 86 mm 

dlouhé hrany leží přímo na vinutí soustavy toroidních cívek – takto totiž byly desky 

umístěny při skutečných experimentech. Poloha stínicího kvádru v modelu je zobrazena 

zelenou barvou na Obr. 7.24. 

Na Obr. 7.25 jsou vyznačeny body vyhodnocení veličin. Účel bodů A a B zůstal 

stejný, jako u simulací v kapitole 7.2. Význam i polohy bodů C a D se však změnily. 

Bod C byl přesunut do blízkosti nejdelší hrany kvádru – díky vodivosti stínění se 

v tomto bodě siločáry elektrického pole koncentrují a pole zde má nejvyšší intenzitu. 

Bod D byl mírně oddálen od povrchu vinutí a nyní se nalézá uvnitř stínicího kvádru. 

Na Obr. 7.26 je detail magnetického vektorového potenciálu AV soustavy bez 

feromagnetik uvnitř stínění. Na Obr. 7.27 je stejný detailní pohled, tentokrát však pro 

intenzitu elektrického pole v okamžiku její maximální intenzity v bodě C vně stínění. 

Toto maximum intenzity nastává v čase t = 4,5210-4 s, jak ukazuje časový průběh 

na Obr. 7.28. Na Obr. 7.29 je pro porovnání účinnosti elektrostatického stínění uveden 

časový průběh intenzity elektrického pole v bodě D uvnitř stínění. Pro účely 

vyhodnocení biologických účinků byl v bodě D též stanoven časový průběh magnetické 

indukce její průběh je na Obr. 7.30. 

 

 
Obr. 7.24 Model soustavy a hliníkového stínění 
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Obr. 7.25 Řez modelem s hliníkovým stíněním a body vyhodnocení 

 
Obr. 7.26 Detail vektorového potenciálu Av soustavy s hliníkovým stíněním při proudu I = 10,8 A 
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Obr. 7.27 Detail intenzity elektrického pole v okamžiku jeho maxima v bodě C 

 
Obr. 7.28 Časový průběh intenzity elektrického pole bodě C vně stínění 
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Obr. 7.29 Časový průběh intenzity elektrického pole v bodě D uvnitř stínění 

 
Obr. 7.30 Časový průběh magnetické indukce v bodě D uvnitř stínění 

Jak je patrné z Obr. 7.26, vektorový potenciál uvnitř stínění nebyl hliníkem nijak 

ovlivněn, což bylo dle teorie očekáváno. Jeho intenzita v bodě D je asi o 6 menší 

oproti případu bez stínění (kapitola 7.3.2), což je dáno mírným oddálením bodu D od 

povrchu vinutí v modelu se stíněním. Intenzita vektorového potenciálu v bodě D uvnitř 

stínění byla AV(D) = 2,910-6 Vsm-1, čemuž odpovídá AF(D) = 2,910-2 Vsm-1.  

Rozložení elektrického pole na Obr. 7.27 potvrdilo, že i tenká hliníková vrstva 

postačuje k jeho velmi dobrému odstínění – jeho intenzity uvnitř stínění jsou velmi 
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blízké nule. Účinnost tohoto elektrostatického stínění je možné určit porovnáním 

časových průběhů na Obr. 7.28 a Obr. 7.29. Jak již bylo zmíněno, stínění koncentruje 

siločáry pole do bodu C, kde jeho intenzita dosahuje až 4300 Vm-1 při nástupné hraně 

budicího proudového pulsu. Intenzita pole v bodě D uvnitř stínění je však ve stejném 

okamžiku pouze 810-4 Vm-1, takže stínění jej potlačilo více než 5 milionkrát. Taková 

intenzita elektrického pole je z hlediska biologických účinků naprosto zanedbatelná. 

Na Obr. 7.30 je průběh velikosti (modulu) magnetické indukce v bodě D, která 

se při vybuzení cívek pohybuje okolo 37 T. To je zanedbatelná hodnota, například 

intenzita magnetického pole Země ve střední Evropě se pohybuje okolo 48 T [34]. 

Mimo to, pro dosažení měřitelných biologických účinků v klasické magnetoterapii je 

nutné použít pole v řádu jednotek až desítek mT, tj. nejméně 100x silnější.  

7.3.4 Shrnutí simulací s reálnými průběhy buzení 

Výsledky této sady analýz potvrdily, že provést simulace s reálnými průběhy 

proudů bylo nezbytné. V simulacích před realizací soustavy 600 mm toroidů 

(kapitola 7.2) bylo předpokládáno buzení trojúhelníkovými proudovými pulsy se 

strmostí hran 25 A/ms. Strmost byla přibližně stanovena výpočtem indukčnosti cívek 

při znalosti parametrů uvažovaného budicího generátoru H02. Skutečně naměřené 

průběhy (Obr. 7.17 v kapitole 7.3.1) se však kvůli nelinearitě jader (a tedy i nelinearitě 

indukčnosti) od idealizovaného tvaru značně lišily. Tvar nebyl ani zdaleka čistě 

trojúhelníkový a strmost hran byla mnohonásobně vyšší, jak ukazuje. To se následně 

projevilo i zásadními odchylkami v průběhu či intenzitě dosažených polí. Například 

v případě elektrického pole byly dosaženy téměř 100-násobné hodnoty oproti 

idealizovanému průběhu budicího proudu, přičemž pole se pohybovala v řádu kilovoltů 

na metr. Takto vysoké hodnoty byly zjištěny i při kontrolním měření pomocí měřiče 

polí Maschek ESM-100. 

V kapitolách 7.3.2 a 7.3.3 jsou výsledky simulací se skutečně změřenými 

průběhy budicích proudů z generátoru Lab-A15N, který navrhli a používali pracovníci 

firmy ENJOY. Tento generátor měl (oproti generátorům navrženým autorem této 

disertační práce) tu výhodu, že dokázal v cívkách udržet proud po předem zvolenou 

dobu, tj. dokázal generovat lichoběžníkové pulsy. S tímto generátorem byly též zjištěny 

první průkazné inhibiční účinky na růst biologického materiálu a proto bylo účelné 

provést simulace jím vybuzených polí. Kromě simulace samotné soustavy cívek 

(kapitola 7.3.2) byla provedena i varianta s vodivým (hliníkovým) obalem biologických 

vzorků (kapitola 7.3.3). Stejně jako v kapitole 5.3.2, i tyto simulace potvrdily, že vodivý 

obal se chová jako čistě elektrostatické stínění – vektorový potenciál A jím prochází 

téměř beze změny, ale elektrické pole E je velmi silně tlumeno.  

Simulace též potvrdily, že i při reálném buzení je zbytková magnetická indukce 

ve vzorcích zanedbatelná – její velikost je v řádu desítek T. Takové hodnoty byly 

zjištěny i kontrolním měřením pomocí teslametru Magnet-Physik FH 55. Taková 



 Systémy pro generování impulsního magnetického vektorového potenciálu 

  
 129

magnetická indukce je příliš nízká na vyvolání měřitelných biologických účinků. Mimo 

to, jak potvrdily předchozí biologické experimenty výzkumného týmu firmy ENJOY, 

magnetická indukce se projevuje zvýšeným růstem bakterií, nikoliv jeho inhibicí. 

7.4 Experimentální ověření účinků polí 

Použité bakterie i způsob jejich přípravy zůstal stejný, jako v kapitole 5.4. Pro 

vyhodnocení účinků polí však byl zvolen jiný postup. Jak již bylo zmíněno, 96-jamková 

deska pro biologické vzorky je modulární, tj. jednotlivé jamky na ni lze libovolně 

přidávat či odebírat. Toho bylo při vyhodnocení experimentů na soustavě 600 mm 

toroidů využito – nejdříve bylo napipetováno všech 96 jamek (do každé 200 l 

suspenze bakterií). V luminometru byla provedena kontrola, zda všechny jamky svítí 

stejně a tedy zda se při pipetování nevyskytly nějaké chyby. Jamky byly poté rozděleny 

na dvě desky – jamky z řádků A až D byly ponechány na jedné desce, ale jamky z řádků 

E až H byly přemístěny na desku druhou. Na každé desce tedy bylo 48 jamek, jak 

ilustruje fotografie na Obr. 7.31. 

 

 
Obr. 7.31 Rozdělení napipetovaných jamek na dvě desky 

První deska pak byla vložena do soustavy cívek, kde na ni byla aplikována 

elektromagnetická pole. Druhá deska byla kontrolní a byla volně položena ve stejné 

místnosti na „kontrolním stanovišti“ ve vzdálenosti cca 4 m od cívek. Kontrolní deska 

přitom byla umístěna do stejné výšky, jako deska aplikační – teplota vzduchu 

v místnosti se s výškou mění, takže smyslem tohoto opatření bylo tento vliv eliminovat. 

Použitá laboratoř byla zcela prázdná a během aplikace se v ní nikdo nepohyboval.  
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Obr. 7.32 Typický časový vývoj svítivosti aplikačních a kontrolních vzorků 

Po uběhnutí předem zvolené aplikační doby byly jamky z druhé desky vráceny 

zpět do řádků E až H na první desce. Deska byla následně vložena do luminometru, kde 

po předem stanovenou dobu probíhalo měření svítivosti bakterií. Zásadní výhodou 

tohoto způsobu měření bylo to, že účinek je porovnáván na jednom roztoku bakterií, 

který byl připraven ve stejný den. Oproti experimentům popsaným v kapitole 5 tedy 

byly zcela vyloučeny odchylky vzniklé při přípravě bakterií (tam byla kontrolní měření 

prováděna na všech 96 jamkách, ale v různé dny). Potenciální nevýhodou rozdělení 

desky byla menší statistická průkaznost – jedna sada vzorků má pouze 48 jamek 

namísto 96. Nicméně tato nevýhoda je v porovnání s chybami, vnesenými při přípravě 

bakterií v různé dny, takřka bezvýznamná.  

Pro zvýšení biologických účinků byla (oproti experimentům v kapitole 5) 

významně prodloužena aplikační doba, a to na 4 hodiny. Měření svítivosti v 

luminometru tentokrát probíhalo pouze po 1 hodinu – jakmile růst aplikačních vzorků 

přestal být zpomalován elektromagnetickými poli, měly tendenci se během cca 2 hodin 

„zotavit“ a dosáhnout stejné svítivosti jako vzorky kontrolní. Provádět měření po delší 

dobu by tedy nemělo smysl. Pro dosažení vyšší statistické průkaznosti byla každá 

varianta experimentu (různá buzení, stínění apod.) zopakována 3 až 6. 

Stejně jako v kapitole 5, viabilita bakterií byla vyhodnocována pomocí integrálu 

časové křivky jejich svítivosti. Způsob zpracování dat byl však jiný – protože tentokrát 

byly vzorky rozděleny na dvě části (aplikační a kontrolní, každá 48 jamek), byl integrál 

pro každou část vypočten zvlášť a tyto byly následně porovnány. Na Obr. 7.32 jsou pro 

ilustraci uvedeny křivky časového vývoje svítivosti aplikačních a kontrolních vzorků, 

vypočtené ze 48 hodnot změřených v každém bodě měření. Křivka aplikace 

(v Obr. 7.32 červenou barvou) vykazuje výrazný inhibiční účinek růstu, takže její 

časový integrál RLUs je též menší. Z poměru integrálů obou křivek bylo možné 

následně stanovit procentuální míru inhibice. Integrál (plocha pod křivou) aplikačních 
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vzorků byl označena SA a integrál kontrolních SK. K výpočtu velikosti inhibice byl 

následně použit vztah  

100
K

AK 



S

SS
S  . (7.1)

Pomocí tohoto vztahu byl vypočten inhibiční účinek ve všech následujících 

podkapitolách 7.4.1 až 7.4.7. U všech výsledků jsou též uvedeny směrodatné odchylky 
ty byly stanoveny za pomoci software, dodávaného k luminometru. Přestože jsou v této 

práci uváděny jen integrály svítivosti, autor má k dispozici i časové křivky všech 

měření, podobné jako na Obr. 7.32. Tato data budou případným zájemcům po vyžádání 

poskytnuta. 

Všechny výsledky jsou v této práci uvedeny pomocí sloupcových grafů i jako 

číselné hodnoty v tabulce. V grafech jsou vždy aplikační vzorky (umístěné v cívkách) 

značeny červenou barvou a kontrolní zelenou barvou. Výška sloupců zobrazuje 

procentuální velikost integrálů SA a SK, přičemž plocha kontrolních vzorků SK v nich má 

vždy velikost 100. V grafech jsou pomocí chybových úseček vyznačeny i směrodatné 

odchylky. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsou v této práci výsledky zobrazeny i 

graficky – chybové úsečky názorně ukazují, zda jsou výsledky statisticky průkazné či 

nikoliv.  

Realizace jednoho měření zpravidla zabrala celý den, přičemž jak již bylo 

vysvětleno, při přípravě bakterií v různé dny dochází k významným odchylkám jejich 

svítivosti. Přestože při výše popsaném způsobu vyhodnocení nebyla absolutní hodnota 

integrálů svítivosti příliš důležitá, je pro úplnost ke grafům každé série měření vždy 

doplněna i tabulka s absolutními hodnotami. 

7.4.1 Buzení generátorem Lab-A15N, vzorky bez stínění 

Jak již bylo vysvětleno v kapitole 7.3.2, první výzkum účinků soustavy 

toroidních cívek o průměru 600 mm probíhal při buzení generátorem Lab-A15N. 

Generátor dodával proudové pulsy dle Obr. 7.21, přičemž perioda pulsů byla 32 ms. Ke 

generátoru byla připojena 20-závitová vinutí cívek, která byla zapojena do série. Na 

základě výsledků dosažených v kapitole 6.2.1 byly cívky zapojeny soufázově, aby 

docházelo k superpozici jejich vektorového potenciálu. První série experimentů 

probíhala bez jakéhokoliv stínění, tj. 96-jamkové desky z Obr. 7.31 ležely volně 

v cívkách, resp. na kontrolním stanovišti. Fotografie soustavy, generátoru a umístění 

96-jamkové desky je pro ilustraci uvedeno na Obr. 7.33. 
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Obr. 7.33 Soustava cívek s generátorem Lab-A15N 

Série měření se skládala ze 6 opakování experimentů, grafy s výsledky jsou na 

Obr. 7.34, absolutní hodnoty integrálu svítivosti pak v Tab. 7.4. V tabulce je pro každé 

měření uveden inhibiční účinek vypočtený pomocí (7.1) a též průměrný inhibiční 

účinek, získaný v celé sérii. 
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Obr. 7.34 Grafické znázornění výsledků měření vzorků bez stínění 
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Tab. 7.4 Souhrn výsledků měření vzorků bez stínění 

aplikace kontrola

Integrál svítivosti [RLU*s] 4,17E+06 4,19E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 1,76E+05 1,56E+05

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 3,45E+06 3,34E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 1,41E+05 1,80E+05

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 3,61E+06 3,71E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 8,82E+04 1,09E+05

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 2,03E+06 2,03E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 1,25E+05 1,48E+05

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 4,21E+06 4,34E+06
Směrodatná odchylka [RLU*s] 2,44E+05 1,76E+05
Inhibiční účinek [%]
Integrál svítivosti [RLU*s] 4,41E+06 4,51E+06
Směrodatná odchylka [RLU*s] 2,43E+05 2,23E+05
Inhibiční účinek [%]

2,7

0,3

3,0

2,3

Měření číslo 1

Měření číslo 2

Průměrný inhibiční účinek měření [%] 0,9

Měření číslo 3
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Jak je grafů a z Tab. 7.4 zřejmé, v této sérii experimentů se inhibiční účinek na 

růst bakterií neobjevil, jeho průměrná hodnota byla pouhých 0,9. Při měření číslo 2 

byla „inhibice“ dokonce záporná, tj. aplikační vzorky dosáhly vyššího růstu, než 

kontrolní. Mimo to, směrodatná odchylka měření byla ve všech případech větší, než 

rozdíly mezi aplikací a kontrolou, takže výsledky byly tak či onak neprůkazné (či 

jinými slovy, nedokázaly vyvrátit nulovou hypotézu). V souladu s navrženou metodikou 

proto bylo přistoupeno k umístění vzorků do elektromagnetického stínění. 

7.4.2 Buzení generátorem Lab-A15N, stínění hliníkovou fólií 

Tato série experimentů byla provedena s přesně stejnými parametry jako 

v kapitole 7.4.1, ale obě 96-jamkové desky se vzorky byly zabaleny do hliníkové fólie o 

tloušťce 10 m (jsou to tedy stejné experimentální podmínky, jako byly použity 

v simulaci v kapitole 7.3.3). Účelem fólie bylo vytvořit elektrostatické stínění, podobné 

jako navrhnul autor této práce v kapitole 5.2. Hliníková fólie byla zvolena jednoduše 

proto, že taková realizace stínění byla rychlá a nevyžadovala žádné speciální nástroje. 

Fólie byla uzemněna (připojena na vodič PE sítě – kolík zásuvky), aby se na ní nemohl 

objevit nežádoucí elektrický potenciál. Na fotografii soustavy na Obr. 7.35a je toto 

uzemnění provedeno krokosvorkou. I tato série experimentů byla provedena 6, grafy 

výsledků jsou na Obr. 7.36 a absolutní hodnoty svítivosti pak v Tab. 7.5. 
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a) b) 
Obr. 7.35 Aplikační soustava s generátorem Lab-A15N (a) a kontrolní vzorky v Al fólii (b) 
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Obr. 7.36 Grafické znázornění výsledků měření vzorků stíněných hliníkovou fólií 
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Tab. 7.5 Souhrn výsledků měření vzorků stíněných hliníkovou fólií 

aplikace kontrola

Integrál svítivosti [RLU*s] 2,90E+06 3,87E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 2,30E+05 2,42E+05

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 4,09E+06 4,19E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 1,67E+05 1,49E+05

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 2,64E+06 3,25E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 2,48E+05 1,76E+05

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 1,35E+06 1,47E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 1,05E+05 1,39E+05

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 2,57E+06 3,28E+06
Směrodatná odchylka [RLU*s] 1,70E+05 2,37E+05
Inhibiční účinek [%]
Integrál svítivosti [RLU*s] 1,85E+06 2,10E+06
Směrodatná odchylka [RLU*s] 9,50E+04 9,38E+04
Inhibiční účinek [%]

Měření číslo 1

Měření číslo 2

Průměrný inhibiční účinek měření [%] 14,7

Měření číslo 3

Měření číslo 4

Měření číslo 5

Měření číslo 6

25,2

2,4

18,7

8,2

21,6

12,0

 

 

Po umístění vzorků do elektrostatického stínění se ve výsledcích objevil znatelný 

inhibiční účinek, průměr ze všech 6 měření byl 14,7. To byl znatelný posun, přestože 

statisticky průkazná byla pouze měření číslo 1, 3, 5 a 6 (viz chybové úsečky 

na Obr. 7.36). Nebylo však úplně jisté, zda pozorovaný inhibiční účinek není způsoben 

nějakými cizími vlivy, například chemickou reakcí hliníku fólie se vzorky či cizími 

elektromagnetickými poli či signály, které by se přes vnitřní obvody generátoru 

Lab-A15N do soustavy cívek dostaly z elektrické sítě. Proto bylo rozhodnuto provést 

kontrolní měření, při kterém bude generátor sice připojen do sítě a zapnut síťovým 

vypínačem, ale generace proudových pulsů nebude spuštěna. 

7.4.3 Kontrolní měření při stínění hliníkovou fólií 

Jak již bylo výše vysvětleno, tato série experimentů měla vyloučit možné cizí 

vlivy na vzorky, zabalené do hliníkové fólie. Uspořádání a všechny parametry 

experimentů zůstaly stejné, jako v kapitole 7.4.2, pouze u generátoru nebyla spuštěny 

proudové pulsy do cívky. Kontrolní měření bylo provedeno 3, grafy výsledků jsou 

na Obr. 7.37, výchozí údaje pak v Tab. 7.6. 
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Obr. 7.37 Grafické znázornění výsledků při kontrolním měření 

Tab. 7.6 Číselná data kontrolního měření 

aplikace kontrola

Integrál svítivosti [RLU*s] 1,21E+06 1,23E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 1,43E+05 7,73E+04

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 1,12E+06 1,11E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 5,84E+04 5,80E+04

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 3,38E+06 3,71E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 3,38E+05 4,81E+05

Inhibiční účinek [%]

Měření číslo 1

Měření číslo 2

Průměrný inhibiční účinek měření [%] 3,2

Měření číslo 3

2,1

-1,4

8,8

 

 

Průměrný inhibiční účinek v kontrolním měření byl sice 3,2, ale jak vyplývá z 

grafů na Obr. 7.37, ve všech případech byl účinek menší, než směrodatná odchylka 

měření. Přítomnost cizích vlivů v měření se tedy jevila jako krajně nepravděpodobná. 

Tím však vyvstala otázka, proč experimenty bez stínění (kapitola 7.4.1) nevykazovaly 

žádný inhibiční účinek, ale stejné experimenty se stíněním (kapitola 7.4.2) již ano. 

Z teoretického hlediska na tuto otázku existovalo několik možných odpovědí: 

 Bez elektrostatického stínění (hliníkové fólie) spolu s vektorovým potenciálem A 

na vzorky působilo i elektrické pole E, jehož velikost se dle simulací 

(kapitola 7.4.1) i kontrolních měření pomocí ESM-100 pohybovala v řádu 

kilovoltů na metr. Přitom jak bylo vysvětleno v úvodních kapitolách této práce, 

elektrické pole má na biologické systémy zpravidla pozitivní účinek. Bylo tedy 

možné, že bez stínění byl (inhibiční) účinek vektorového potenciálu eliminován 

(pozitivním) účinkem elektrického pole. 

 Ve fólii vznikaly vířivé proudy, což potvrdily i simulace v kapitole 7.3.3. Proudy 

mohly mít za následek ohřev fólie toto bylo kontrolováno měřením kontaktním 
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teploměrem i bezkontaktně pomocí IR kamery („termokamery“) Fluke Ti25. 

Oteplení fólie bylo skutečně zjištěno, její teplota byla oproti kontrolním 

vzorkům vyšší v průměru o 1,1 C. Oteplení aplikačních vzorků však nemohlo 

vysvětlit pozorovaný inhibiční účinek – jak ukazuje Obr. 5.31, zvýšená teplota 

se naopak projevuje zvýšením růstu bakterií. 

 Při magnetizaci jader dochází k magnetostrikci – změnám rozměrů jader vlivem 

natáčení magnetických domén ve feromagnetickém materiálu. Tyto změny 

rozměrů jsou mikroskopické, nicméně se zvyšujícími se rozměry jader se jejich 

celková amplituda též zvyšuje. K tomto jevu docházelo i u soustavy 600 mm 

toroidů – během aplikace se projevoval slyšitelným „cvakáním“ cívek (jejich 

pohybem vůči konstrukci držáku). Tyto pohyby sice byly hmatem nezjistitelné, 

ale teoreticky mohly ovlivňovat (jinak náhodný) pohyb bakterií v živném 

roztoku. Pracovníci Ústavu experimentální biologie však považovali takové 

vysvětlení zjištěného inhibičního účinku za krajně nepravděpodobné – pohyb 

roztoku totiž pomáhá bakteriím k lepšímu přístupu živin, takže pak mají 

tendenci se rychleji množit. Toho se při přípravě bakterií dokonce využívá ve 

speciálních laboratorních přístrojích (tzv. třepačkách), které s roztokem bakterií 

záměrně silně třesou, aby bylo jejich množení maximálně urychleno. Jinými 

slovy, pohyby způsobené magnetostrikcí jader by měly způsobovat urychlení 

růstu, ne jeho inhibici. 

Jako další vhodný postup se proto jevilo zvýšit buzení soustavy cívek, se 

záměrem zvýšit intenzitu generovaných polí a (dle předpokladu) i inhibiční účinek. 

Bohužel, generátor Lab-A15N toho nebyl schopen, jeho napájecí zdroj dokázal dodat 

dostatečný výkon pouze pro proudové pulsy o výšce cca 9 A při délce pulsu 1 ms 

a periodě opakování 32 ms. Další experimenty proto byly provedeny při buzení cívek 

generátorem H02 (kapitola 8.2), který byl schopen dodávat proudové pulsy o více než 

10x vyšším proudu než Lab-A15N a také s podstatně kratší periodou. 

7.4.4 Buzení generátorem H02, stínění hliníkovou fólií 

Při tomto experimentální ověření zůstala soustava stejná, jako v kapitole 7.4.2, pouze 

místo generátoru Lab-A15N byl k cívkám připojen generátor H02. Fotografie této 

soustavy jsou na Obr. 7.38 hliníková fólie byla během aplikace polí opět uzemněna. 
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Obr. 7.38 Soustava cívek s generátorem H02 a vzorky bakterií v hliníkové fólii 

Při buzení generátorem H02 byly použity tři různá nastavení výstupních 

proudových pulsů: 

 Proud 50 A, perioda 32 ms. Měření biologických účinků bylo provedeno 4, 

grafy výsledků jsou na Obr. 7.39, číselné údaje v Tab. 7.7. 

 Proud 100 A, perioda 8 ms. Měření biologických účinků bylo provedeno 3, 

grafy výsledků jsou na Obr. 7.40, číselné údaje v Tab. 7.8. 

 Proud 100 A, perioda 2 ms. Měření biologických účinků bylo provedeno 3, 

grafy výsledků jsou na Obr. 7.41, číselné údaje v Tab. 7.9. 

Tato nastavení nebyla zvolena náhodně. První mělo stejnou periodu, jako 

výstupní pulsy generátoru Lab-A15N v kapitole 7.4.2. Protože s tímto nastavením nebyl 

inhibiční účinek statisticky průkazný, byla výška proudových pulsů zvýšena na 100 A a 

perioda zkrácena na 8 ms – tím tedy celková energie dodaná do cívek vzrostla 8. Po 

tomto osminásobném zvýšení bylo plánováno provést experimenty ještě při periodě 

pulsů 1 ms, což by představovalo ještě další osminásobné zvýšení energie pulsů. Během 

první pokusné aplikace s nastavením 100 A a 1 ms však byl zjištěn velký ohřev jádra 

cívky, který byl způsoben hysterezními ztrátami ve feromagnetickém materiálu. Použitý 

materiál AN 3 je totiž určen pro síťové transformátory (tedy sinusový signál o kmitočtu 

v řádu desítek Hz), zatímco generátor H02 dodával úzké proudové pulsy s vysokým 

obsahem harmonických složek. Teplo z jader přecházelo i do aplikačních vzorků, 

přičemž jejich teplota byla oproti kontrolním o 9 C vyšší. Výsledky získané za 

takových podmínek by ovšem byly neprůkazné. Pro snížení teplotního rozdílu proto 

bylo rozhodnuto namísto 1 ms použít periodu 2 ms, jak je uvedeno v seznamu výše. 

S tímto nastavením byla průměrná odchylka teploty mezi vzorky 5,6 C, což bylo v té 

době pracovníky Ústavu experimentální biologie shledáno jako ještě akceptovatelné.  
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Obr. 7.39 Grafické znázornění výsledků měření při proudu 50 A a periodě 32 ms 

Tab. 7.7 Souhrn výsledků měření při proudu 50 A a periodě 32 ms 

aplikace kontrola

Integrál svítivosti [RLU*s] 35087 37702

Směrodatná odchylka [RLU*s] 4004 4890

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 29675 30143

Směrodatná odchylka [RLU*s] 2212 1782

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 81278 80315

Směrodatná odchylka [RLU*s] 7396 6333

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 42178 44213

Směrodatná odchylka [RLU*s] 3064 3889

Inhibiční účinek [%]

Průměrný inhibiční účinek měření [%] 3,2

7,5

Měření číslo 1

Měření číslo 2

1,6

Měření číslo 3

-1,2

Měření číslo 4

4,8
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Obr. 7.40 Grafické znázornění výsledků měření při proudu 100 A a periodě 8 ms 

Tab. 7.8 Souhrn výsledků měření při proudu 100 A a periodě 8 ms 

aplikace kontrola

Integrál svítivosti [RLU*s] 2,17E+06 2,63E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 1,81E+05 2,05E+05

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 1,74E+06 1,87E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 9,75E+04 1,42E+05

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 1,87E+06 2,38E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 1,32E+05 1,76E+05

Inhibiční účinek [%]

Měření číslo 1

Měření číslo 2

Průměrný inhibiční účinek měření [%] 15,3

Měření číslo 3

17,6

6,8

21,6
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Obr. 7.41 Grafické znázornění výsledků měření při proudu 100 A a periodě 2 ms 
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Tab. 7.9 Souhrn výsledků měření při proudu 100 A a periodě 2 ms na vinutí 20 z 

aplikace kontrola

Integrál svítivosti [RLU*s] 1,57E+06 2,13E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 2,03E+05 1,16E+05

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 1,62E+05 4,01E+05

Směrodatná odchylka [RLU*s] 3,12E+04 2,51E+04

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 2,31E+06 2,49E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 2,49E+05 1,01E+05

Inhibiční účinek [%]

Měření číslo 1

Měření číslo 2

Průměrný inhibiční účinek měření [%] 31,0

Měření číslo 3

26,4

59,5

7,2

 

 

Při prvním nastavení (50 A, perioda 32 ms) byl sice zjištěn malý inhibiční účinek 

(3,2, viz Tab. 7.7), ale výsledek byl kvůli velkým směrodatným odchylkám 

neprůkazný. Při druhém nastavení (100 A, perioda 8 ms) byla průkazná pouze dvě 

měření (viz Obr. 7.40), nicméně byla dosažena inhibice o velikosti 15,3. Při 

nejvyšším nastavení (100 A, perioda 2 ms) byla průkazná opět jen dvě měření 

(viz Obr. 7.41), ovšem průměrný dosažený inhibiční účinek byl (dle předpokladu) 

nejvyšší, a to 31,0. 

Dosažené výsledky tedy potvrdily, že bylo čím bylo vyšší buzení, tím vyšší byl i 

inhibiční účinek na růst bakterií. V následujícím kroku proto bylo zkoumáno, jaký vliv 

na inhibici bude mít tloušťka stínění – jak bylo popsáno v kapitole 5.2, teoreticky by 

vektorový potenciál měl projít i tlustou vrstvou elektrostatického stínění. 

7.4.5 Buzení generátorem H02, stínění hliníkovou krabičkou 

Jak již bylo řečeno, smyslem tohoto experimentu bylo ověřit, jaký vliv bude mít 

tloušťka stínění. Místo hliníkové fólie (o tloušťce 10 m) byla použita komerčně 

dostupná tlakem vstřikovaná hliníková krabička s krytem, jejíž stěny měly 

rovnoměrnou tloušťku 2 mm. To tedy představovalo 200 tlustší vrstvu materiálu oproti 

fólii. Krabička měla vnější rozměry 145  95  46 mm, takže 96-jamková deska se do ní 

pohodlně vešla. Stejně jako ve všech předchozích případech, krabička se vzorky byla 

v soustavě umístěna podélně, jak ilustruje Obr. 7.42. Krabička byla opatřena 

nemagnetickou svorkou pro snadné připojení zemnicího vodiče při aplikaci.  
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Obr. 7.42 Umístění stínicí hliníkové krabičky v soustavě 600 mm toroidů 

Pro snadné porovnání výsledků bylo zvoleno nejvyšší nastavení proudu z 

kapitoly 7.4.4, tj. proud 100 A a perioda 2 ms. Celkem byly provedeny 3 opakování 

měření, grafy výsledků jsou na Obr. 7.43, číselné údaje pak v Tab. 7.10. 
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Obr. 7.43 Grafy výsledků - vzorky v hliníkové krabičce, proud 100 A, perioda 2 ms 

Tab. 7.10 Souhrn výsledků - vzorky v hliníkové krabičce, proud 100 A, perioda 2 ms 

aplikace kontrola

Integrál svítivosti [RLU*s] 1,71E+06 2,54E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 1,26E+05 1,46E+05

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 9,62E+05 1,71E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 7,86E+04 6,31E+04

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 1,18E+06 1,34E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 6,45E+04 4,90E+04

Inhibiční účinek [%]

Měření číslo 1

Měření číslo 2

Průměrný inhibiční účinek měření [%] 29,4

Měření číslo 3

11,9

43,6

32,7
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Všechna tři měření byla tentokrát statisticky průkazná. Jak ukazuje Tab. 7.10, 

průměrný inhibiční účinek byl 29,4, což bylo velmi blízké hodnotě, která byla získána 

při stínění tenkou fólií (31,0, viz Tab. 7.9). Tento výsledek tedy podporuje teoretický 

předpoklad z kapitoly 5.2, že vodivé, ale nemagnetické stínění by (při nízkých 

kmitočtech, které se vyskytují v budicím proudu) mělo vektorový potenciál A 

zeslabovat jen málo, a to téměř bez ohledu na tloušťku materiálu. 

7.4.6 Buzení generátorem H02, stínění ocelovou krabičkou 

Pro stínění byly tentokrát použity komerčně dostupné ocelové přístrojové 

krabičky. Rozměry krabiček byly 152  100  53 mm, tedy velmi podobné, jako u 

hliníkových krabiček v kapitole 7.4.5. Tloušťka stěn byla pouze 1 mm, nicméně dle 

vztahu (5.5) by i takto tenké stínění mělo pole zeslabit přibližně na ¼ původní hodnoty. 

Ocelové krabičky byly též opatřeny vývodem pro připojení zemního vodiče. Všechny 

ostatní parametry experimentů zůstaly stejné. 

 

Obr. 7.44 Umístění stínicí ocelové krabičky v soustavě 600 mm toroidů 
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Obr. 7.45 Grafy výsledků - vzorky v ocelové krabičce, proud 100 A, perioda 2 ms 

Umístění krabiček a vzorků při aplikaci je patrné na fotografiích na Obr. 7.44. 

S ocelovým stíněním byla provedena série 3 měření, grafické znázornění poměru 
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svítivosti a směrodatných odchylek je na Obr. 7.45, číselné údaje integrálů svítivosti a 

průměrný inhibiční účinek pak v Tab. 7.11. 

Tab. 7.11 Souhrn výsledků - vzorky v ocelové krabičce, proud 100 A, perioda 2 ms 

aplikace kontrola

Integrál svítivosti [RLU*s] 3,33E+05 4,01E+05

Směrodatná odchylka [RLU*s] 9,69E+03 1,17E+04

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 2,35E+05 2,87E+05

Směrodatná odchylka [RLU*s] 1,06E+04 8,91E+03

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 1,87E+06 2,38E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 1,32E+05 1,76E+05

Inhibiční účinek [%]

Měření číslo 1

Měření číslo 2

Průměrný inhibiční účinek měření [%] 18,9

Měření číslo 3

17,0

18,1

21,6

 

 

Všechna tři měření byla průkazná, jejich směrodatné odchylky byly větší, než 

rozdíl svítivosti aplikačních a kontrolních vzorků. Jak ukazuje Tab. 7.11, při použití 

ocelového stínění byla průměrná velikost inhibice jen 18,9 (při použití hliníkového se 

pohybovala okolo 30). Takový výsledek tedy podpořil teoretický předpoklad 

z kapitoly 5.2, že feromagnetické stínění by mělo tlumit pole cívek více, než 

elektrostatické stínění (hliník). 

7.4.7 Buzení stejnosměrným proudem, stínění hliníkovou krabičkou 

Protože výše uvedené výsledky naznačovaly existenci inhibičního účinku, autor 

této disertační práce navrhl provést experimenty i se stejnosměrným buzením cívek. 

Účelem bylo zjistit, zda jsou ke vzniku inhibičního účinku skutečně zapotřebí časové 

změny budicího proudu, jak předpokládala výchozí hypotéza projektu MŠMT 2B08063 

i zadání této práce.  

 

Obr. 7.46 Soustava se stejnosměrným spínaným zdrojem Agilent N6705B 
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V první sérii experimentů byl jako zdroj stejnosměrného proudu použit zdroj a 

analyzátor Agilent N6705B. Tento přístroj má v sobě čtyři spínané zdroje, přičemž 

jejich napěťové a proudové rozsahy je možné měnit pomocí výměnných modulů. Na 

VUT v Brně byly k dispozici dva moduly N6742B, přičemž každý z nich byl schopen 

dodat napětí v rozsahu 0 až 8 V při proudu 0 až 12,5 A. Protože zdroj podporuje 

paralelní spojování modulů do společné zátěže, mohly tyto moduly poskytnout celkový 

výstupní proud až 25 A. Moduly (mimo klasického napěťového módu) mohou pracovat 

i jako zdroj konstantního stejnosměrného proudu, čehož bylo v tomto případě využito. 

Zapojení experimentální soustavy se zdrojem Agilent N6705B je na Obr. 7.46. Se 

zdrojem N6705B byla provedena série 3 měření, porovnání poměrné svítivosti vzorků 

je na Obr. 7.46, číselná data a velikosti inhibičního účinku pak shrnuty v Tab. 7.12. 
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Obr. 7.47 Grafy výsledků – spínaný zdroj N6705B, stejnosměrný proud 25 A 

Tab. 7.12 Souhrn výsledků – spínaný zdroj N6705B, stejnosměrný proud 25 A 

aplikace kontrola

Integrál svítivosti [RLU*s] 3,03E+06 4,08E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 1,13E+05 1,47E+05

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 5,32E+05 7,75E+05

Směrodatná odchylka [RLU*s] 2,32E+04 5,75E+04

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 5,10E+05 6,93E+05

Směrodatná odchylka [RLU*s] 3,94E+04 6,11E+04

Inhibiční účinek [%]

Měření číslo 1

Měření číslo 2

Průměrný inhibiční účinek měření [%] 27,9

Měření číslo 3

26,5

31,3

25,8

 

 

Ze směrodatných odchylek v grafech na Obr. 7.46 je zřejmé, že všechna tři 

měření poskytla statisticky průkazné výsledky. Jak je patrné z Tab. 7.12, průměrný 

inhibiční účinek série měření byl 27,9. Toto číslo se blíží hodnotě 29,4, zjištěné při 

maximálním buzení z generátoru H02 (viz Tab. 7.10 v kapitole 7.4.5). Takové zjištění 
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bylo naprosto nečekané, protože v případě klasické magnetoterapie je pro vznik 

biologických účinků nezbytné, aby byla magnetická indukce časově proměnná. Proto 

bylo předpokládáno, že pro dosažení inhibičního účinku v této práci musí být vektorový 

potenciál též proměnný v čase. Proto byla vyslovena domněnka, že zjištěný inhibiční 

účinek může být způsoben rušivými signály, superponovanými na budicí proud. Jak již 

bylo zmíněno, použitý zdroj Agilent N6705B je spínaný a ze spínaných zdrojů vždy 

nějaké rušení do výstupního proudu proniká.  

 

 
Obr. 7.48 Soustava s lineárními stejnosměrnými zdroji Instek DF1731SB 

Autor této disertace se proto rozhodl měření zopakovat, ale místo spínaného 

zdroje použít klasický zdroj s lineárním stabilizátorem, u kterého se rušení ze spínaných 

obvodů nevyskytuje. Protože jediný zdroj s potřebným výstupním proudem (25 A) 

nebyl k dispozici, byla použita čtveřice zdrojů Instek DF1731SB, zapojených paralelně. 

Každý zdroj DF1731SB obsahuje 2 nezávislé regulovatelné zdroje (0 až 30 V při 

proudu 3,5 A), takže ve skutečnosti bylo paralelně zapojeno 8 zdrojů. Ty byly přepnuty 

do módu konstantního proudu, přičemž na každém bylo nastaveno 3,125 A (dohromady 

tedy 25 A). Experimentální soustava se zdroji DF1731SB je na Obr. 7.48. I v tomto 

případě byla provedena série 3 měření, výsledné grafy jsou na Obr. 7.49, číselné údaje a 

vyhodnocení průměrné inhibice pak v Tab. 7.13. 
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Obr. 7.49 Grafy výsledků – 4 ks lineárních zdrojů DF1731SB, stejnosměrný proud 25 A 
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Tab. 7.13 Souhrn výsledků - 4 ks zdrojů DF1731SB, stejnosměrný proud 25 A 

aplikace kontrola

Integrál svítivosti [RLU*s] 7,96E+05 1,07E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 4,66E+04 1,22E+05

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 1,13E+06 1,66E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 5,12E+04 1,31E+05

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 4,46E+05 5,19E+05

Směrodatná odchylka [RLU*s] 3,06E+04 3,71E+04

Inhibiční účinek [%]

Měření číslo 1

Měření číslo 2

Průměrný inhibiční účinek měření [%] 23,8

Měření číslo 3

25,5

32,0

14,0

 

 

Jak ukazují grafy na Obr. 7.49, v sérii měření s lineárními zdroji Instek 

DF1731SB byly průkazná pouze měření číslo 1 a 2, měření číslo 3 bylo na hraně 

průkaznosti. Při jeho zanedbání byl inhibiční účinek vyšší než 27 (viz Tab. 7.13), což 

se blížilo hodnotě získané se spínaným zdrojem Agilent N6705B. Že by byl inhibiční 

účinek způsoben jen superponovaným rušením ze spínaných zdrojů se proto jevilo jako 

krajně nepravděpodobné. 

7.4.8 Shrnutí výsledků a analýza vlivu rozdílné teploty vzorků 

Při experimentech popsaných v kapitolách 7.4.1 až 7.4.7 bylo dosaženo inhibice 

růstu bakterií dosahující až 30, což byly z biologického hlediska velmi významné 

výsledky. Nicméně jak již bylo zmíněno, aplikační cívky se při některých druzích 

buzení významně zahřívaly a toto teplo přecházelo i do vzorků. Během všech 

experimentů proto byla přesně měřena skutečná teplota aplikačních i kontrolních 

vzorků. Z hlediska vyhodnocení pochopitelně nebyla důležitá absolutní teplota obou 

vzorků, ale rozdíl teplot mezi nimi. Tato skutečná teplota vzorků byla měřena 

bezkontaktně pomocí IR kamery Fluke Ti25. Kromě toho byla měřena i teplota okolí 

cívky i „kontrolního stanoviště“ (rtuťové teploměry, které jsou patrné na některých 

fotografiích), ale ta byla ve všech případech stejná. 
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Tab. 7.14 Souhrn změřených teplot a inhibice všech měření z kapitol 7.4.1 až 7.4.7 
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Kapitola v této práci 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.4 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 7.4.7

Počet měření 6 6 3 4 3 3 3 3 3 3

Průměrný inhibiční 
účinek  0,9 14,7 3,2 3,2 15,3 31,0 29,4 18,9 27,9 23,8

Průměrný rozdíl 
teplot vzorků C 0,2 1,1 0,1 0,4 1,2 5,4 5,6 4,7 2,2 2,5

Korelace teploty a 
inhibice  0,83

 

 

Jak již bylo vysvětleno na Obr. 5.31 v kapitole 5.4, teplota vzorků bakterií může 

mít na časový vývoj svítivosti zásadní vliv. Autor disertace proto provedl analýzu a 

vyhodnocení jejího možného vlivu na provedené experimenty. Ze všech variant měření 

byly vypočteny průměrné rozdíly teplot mezi aplikačními a kontrolními vzorky. Ve 

všech případech byla teplota aplikačních vzorků vyšší, než teplota kontrolních vzorků. 

Rozdíly teplot byly následně porovnány s průměrnými hodnotami změřené inhibice, 

které již byly uvedeny v Tab. 7.4 až Tab. 7.13. Souhrn všech těchto údajů je pro 

přehlednost uveden v Tab. 7.14. Pro lepší názornost jsou data z Tab. 7.14 vynesena do 

grafu (viz Obr. 7.50), který zobrazuje závislost velikosti inhibice na teplotním rozdílu 

vzorků. Jak je z grafu patrné, mezi teplotou a inhibicí existuje velmi výrazná souvislost 

– čím vyšší byl rozdíl teplot mezi vzorky, tím vyšší byla i změřená inhibice. Přitom je 

zajímavé, že závislost nemá lineární, ale spíše mírně logaritmický průběh – při 

navyšování teploty se přírůstky inhibice postupně zmenšují. Mezi hodnotami teploty a 

inhibice proto byla provedena korelační analýza. Její výsledek je uveden v Tab. 7.14, 

přičemž výsledný korelační faktor má velikost 0,83. Takový výsledek byl značně 

znepokojivý – silně totiž naznačoval, že pozorované inhibiční účinky růstu bakterií 

mohly být způsobeny rozdílem teplot aplikačních a kontrolních vzorků a nikoliv 

magnetickým vektorovým potenciálem A. 
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Obr. 7.50 Graf závislosti inhibice na rozdílu teplot aplikačních a kontrolních vzorků 

 
Obr. 7.51 Naznačení možného časového vývoje svítivosti vzorků bakterií o různých teplotách 

Po tomto zjištění se pochopitelně naskytla otázka, zda je vůbec možné, aby 

zvýšení teploty aplikačních vzorků bakterií mohlo vést k poklesu jejich svítivosti (což 

bylo vyhodnoceno jako inhibice jejich růstu). Jedno z možných vysvětlení bylo 

nalezeno za pomoci pracovníků Ústavu experimentální biologie. Jeho základem je 

tzv. růstová křivka bakterií, jejíž typický průběh je znázorněn na Obr. 7.51. Křivka 

vyjadřuje počet živých bakterií v čase a objevuje se vždy, pokud se kultura bakterií 

nasadí do prostředí s omezeným množstvím živin. To je pochopitelně i případ bakterií v 

mikrotitračních jamkách, přičemž počet živých bakterií je možné měřit pomocí jejich 

svítivosti (proto je na svislé ose v Obr. 7.51 svítivost). Růstová křivka má čtyři zřetelné 

fáze: 

 Klidová fáze – bakterie se přizpůsobují prostředí, rostou jen pomalu. 
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 Exponenciální fáze – bakterie se množí geometrickou řadou (tj. exponenciálně), 

a to až do vyčerpání většiny živin. 

 Stacionární fáze – v živném roztoku už zbývá jen málo živin a hromadí se v něm 

metabolity (odpadní látky). Bakterie se množí již jen pomalu a některé začínají 

odumírat. 

 Fáze odumírání – bakterie se již nemají žádné živiny, dochází k jejich 

hromadnému odumírání. Rychlost odumírání (strmost poklesu křivky) záleží na 

mnoha faktorech a během odumírání se mohou objevit i klidová stádia. 

Všechny čtyři fáze jsou patrné i na ilustračním průběhu svítivosti na Obr. 5.33. Přitom 

jak ukazuje Obr. 5.31, různé teploty vzorků ovlivňují čas přechodu bakterií z klidové 

fáze do dalších fází, v případě větších teplotních rozdílů výrazně. Bylo proto možné, že 

právě k tomu došlo i při experimentech – aplikační vzorky měly vyšší teplotu, takže 

rychleji přešly do dalších fází, jak naznačuje červený průběh na Obr. 7.51. Díky tomu 

jejich růst „předběhnul“ kontrolní vzorky, ale také dříve přešly do fáze odumírání. Proto 

během měření v luminometru mohly být kontrolní vzorky ještě ve své stacionární fázi, 

ale aplikační již ve fázi odumírání, což mohlo být nesprávně vyhodnoceno jako inhibice 

růstu. Tato falešná inhibice je na Obr. 7.51 patrná jako rozdíl červeného a zeleného 

průběhu.  

Z výše uvedeného proto bylo zřejmé, že pro dosažení skutečně průkazných 

výsledků bylo naprosto nezbytné vhodným způsobem zajistit stejnou teplotu obou 

vzorků, a to po celou dobu měření. Přitom nebyla podstatná absolutní teplota vzorků 

nebo její kolísání důležité bylo pouze to, aby rozdíl teplot mezi aplikačními a 

kontrolními vzorky byl (pokud možno) menší, než 1C. 

7.5 Soustava pro vyrovnání teploty vzorků vodním okruhem 

Jak již bylo řečeno, ve výše popsaných experimentech se objevoval problém, že 

aplikační a kontrolní vzorky měly odlišnou teplotu. Tyto odchylky nebyly zdánlivě 

příliš velké (jednotky C), ale v kapitole 7.4.8 byl odhalen možný mechanizmus, jak by 

díky nim mohly být získány falešné údaje inhibice růstu. Z hlediska napadnutelnosti 

výsledků bylo proto nezbytné tyto teplotní rozdíly eliminovat. Přitom nebyla podstatná 

absolutní teplota vzorků ani její změny – důležité bylo pouze to, aby na aplikačních i 

kontrolních vzorcích byl tento teplotní vývoj stejný, a to pokud možno v toleranci 

do 1C. 

Někteří autoři se tento problém snažili řešit umístěním celé experimentální 

soustavy do termoboxů (viz kapitoly 2.4.1 a 2.4.2) s nucenou cirkulací vzduchu. Toto 

řešení se však ukázalo jako málo účinné, protože vzduch nedokázal nežádoucí teplo 

odvádět dostatečně rychle a mimo to nebylo možné ani zajistit rovnoměrný odvod tepla 

v celém prostoru experimentální soustavy. V soustavě tak zůstávaly oblasti či součásti 
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se zvýšenou teplotou. Hlavní příčinou tohoto jevu je nízká objemová tepelná kapacita 

vzduchu, která činí pouze 0,00129 J·cm−3K−1. Naproti tomu tepelná kapacita feritů a 

mědi (tedy typických materiálů cívek) se pohybuje okolo 3,5 J·cm−3K−1, což je 

téměř 3000 vyšší hodnota. To tedy znamená, že vzduch není vhodné médium pro 

chlazení takových materiálů, zvláště ne v případech, kdy se na chlazeném objektu 

vyskytují stísněná místa. V těch dochází ke špatnému odvodu tepla a lokálnímu zvýšení 

teploty. 

 

a) b) 
Obr. 7.52 Konstrukce vodního bloku s Al krabičkou (a) a sestavený testovací okruh (b) 

Autor této disertační práce proto navrhl teplotu vzorků bakterií vyrovnávat 

pomocí vodního okruhu. Destilovaná voda má totiž tepelnou kapacitu 4,17 J·cm−3K−1, 

což je jedna z nejvyšších hodnot, které se u běžně dostupných materiálů (za pokojové 

teploty a atmosférického tlaku) vyskytují. Díky tomu může voda odvádět teplo mnohem 

efektivněji. Navržený princip funkce vyrovnávání teploty byl poměrně prostý – 

aplikační i kontrolní vzorky budou umístěny do dutých krabiček („vodních bloků“), 

které budou protékány vodou. Oba bloky budou spolu s vhodným čerpadlem zapojeny 

do jednoho uzavřeného okruhu. Díky své vysoké tepelné kapacitě voda nemůže snadno 

změnit svoji teplotu, takže teplota obou vodních bloků bude velmi podobná i v případě, 
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že od sebe budou vzdáleny. To je významná vlastnost, protože jak již bylo zmíněno, 

vzdálenost mezi aplikačními cívkami a „kontrolním stanovištěm“ v laboratoři byla 

cca 4 m. 

Způsob realizace jednoho vodního bloku je patrný z Obr. 7.52a. Základem byla 

hliníková stínicí krabička, která byla použita v experimentech v kapitole 7.4.5. Ta byla 

zabudována do větší plastové (polypropylénové) krabičky, čímž vzniknul dutý prostor 

pro vodu. Na Obr. 7.52a je vodní blok před finálním zkompletováním. Jak je z něj 

patrné, hliníková krabička byla vlepena do (průhledného) krytu plastové krabičky, takže 

i po zkompletování je do ní možné snadno vkládat 96-jamkové desky se vzorky. Černý 

plastový hranol vlepený na dno plastové krabičky plní hned dvě funkce. Po 

zkompletování na ní leží spodní strana hliníkové krabičky, takže hranol brání tomu, aby 

se „propadla“ dovnitř (což by mělo za následek porušení lepených spojů). A dále nutí 

proud vody, aby kolem něj oběhnul (ve tvaru písmene U) a tím chladil celou plochu 

hliníkové krabičky stejně. Výška hranolu byla 12 mm a tloušťka dna plastové krabičky 

2 mm, což tedy znamenalo, že oproti předchozím experimentům (kapitola 7.4) byly 

biologické vzorky od cívek vzdáleny nejméně o 14 mm více. To se mohlo projevit 

snížením inhibičního účinku, protože intenzita vektorového potenciálu se vzdáleností 

od jádra klesá. Nicméně ze simulací v kapitole 7.3.1 bylo zřejmé, že i po tomto oddálení 

by měl být inhibiční účinek jasně měřitelný. Ve vodním bloku (kromě hliníkové 

krabičky) nejsou žádné kovové komponenty, které by mohly ovlivňovat tvar polí cívek. 

Na Obr. 7.52b je malý vodní okruh, který byl sestaven pro otestování těsnosti 

všech komponent soustavy. Pro realizaci nuceného oběhu vody v okruhu byl použit 

komerčně dostupný systém vodního chlazení pro osobní počítače (Zalman Reserator). 

Hlavní komponentou je vysoký černý chladič, do kterého je zabudováno i čerpadlo a 

zásobník vody. Chladič v tomto případě nebyl nezbytný, ale jeho přítomnost pomohla 

udržet teplotu vody na teplotě okolního vzduchu v laboratoři. Katalogový výkon 

čerpadla byl 300 litrů vody za hodinu, což bylo (i po uvážení poklesu jeho výkonu 

vlivem dlouhého okruhu) shledáno jako více než dostatečné.  

7.5.1 Buzení generátorem H02 

Protože nejvyšších inhibičních účinků bylo dosaženo při buzení generátorem 

H02 (viz kapitola 7.4.5), bylo rozhodnuto jej použít pro buzení cívek i pro měření 

účinků při vyrovnávání teploty pomocí vodního okruhu. Při experimentech bylo použito 

jeho nejvyšší nastavení, tj. proud 100 A a perioda 2 ms. Fotografie experimentální 

soustavy v laboratoři Ústavu experimentální biologie jsou na Obr. 7.53. Jak je z nich 

patrné, 96-jamková deska nebyla v soustavě cívek umístěna podélně jako při 

předchozích experimentech, ale byla otočena o 90. To bylo nutné z konstrukčních 

důvodů, protože mezi stěnami plastové a hliníkovou krabičky vodních bloků jednoduše 

nebyl dostatečný prostor pro montáž vstupních přírub pro hadice, takže tyto musely být 

umístěny na kratší stranu. Mimo to, při tomto umístění je mezi vodním blokem a 
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vinutím cívek menší mezera a tedy se do vzorků dostane i silnější pole. Zemnicí svorka 

hliníkové krabičky tentokrát byla umístěna na její kryt, protože její tělo je téměř celé 

skryto v plastové krabičce. 

 

Obr. 7.53 Uspořádání soustavy vodního vyrovnávání teploty vzorků při experimentech 

Do okruhu byla napuštěna laboratorní destilovaná voda, jejíž měrná vodivost 

byla menší než 1 S/cm (tj. rezistivita vyšší než 1 M/cm), což bylo ověřeno měřením. 

Tím bylo zaručeno, že se voda chovala de facto jako izolant a tedy neměla mít na 

výsledky žádný vliv. Při aplikaci polí byla pomocí IR kamery bezkontaktně měřena 

skutečná teplota aplikačních i kontrolních vzorků. Jejich rozdíl při žádném měření 

nepřekročil 0,5C, přestože toroidní cívky se významně zahřívaly (oproti okolí měly až 

o 26C vyšší teplotu). Nicméně i přesto bylo možné konstatovat, že vodní okruh 

skutečně splnil svůj účel a dokázal efektivně vyrovnávat teplotu vzorků. 
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Obr. 7.54 Grafy výsledků – vodní vyrovnávání teploty, H02, 100 A, 2 ms 
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Tab. 7.15 Souhrn výsledků - vodní vyrovnávání teploty, H02, 100 A, 2 ms 

aplikace kontrola

Integrál svítivosti [RLU*s] 1,77E+06 1,86E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 9,19E+04 1,12E+05

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 1,60E+06 1,67E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 1,12E+05 9,05E+04

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 1,21E+06 1,31E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 7,04E+04 7,16E+04

Inhibiční účinek [%]

Měření číslo 1

Měření číslo 2

Průměrný inhibiční účinek měření [%] 5,6

Měření číslo 3

7,6

4,2

5,1

 

 

Při buzení generátorem H02 byla provedena série 3 měření, grafy výsledků jsou 

na Obr. 7.54, číselné údaje a vyhodnocení inhibice pak v Tab. 7.15. Jak je z výsledků 

patrné, zjištěný inhibiční účinek byl při vodním vyrovnávání teploty vzorků jen 5,6, 

tedy přibližně 6 nižší, než když vyrovnávání nebylo použito (kapitola 7.4.5). Takový 

výsledek tedy ukázal, že předpoklad v kapitole 7.4.8 byl oprávněný a tedy že zjištěné 

inhibice v celé kapitole 7.4 byly ve skutečnosti falešné výsledky, způsobené ohřevem 

aplikačních vzorků. Je sice zajímavé, že všechny tři měření shodně ukázaly malé 

snížení svítivosti aplikačních vzorků, ale ve všech případech byly směrodatné odchylky 

větší než inhibice, takže výsledky byly statisticky neprůkazné. Mimo to, i při použití 

vodního chlazení se mezi vzorky objevily malé teplotní rozdíly (viz výše), takže 

„inhibice“ mohla být opět způsobena jimi a ne elektromagnetickými poli. Dosažené 

výsledky tudíž nelze použít k potvrzení inhibičního účinku vektorového potenciálu na 

použité bioluminiscenční bakterie. 

7.5.2 Buzení stejnosměrným proudem 

Protože i při buzení cívek stejnosměrným proudem byly pozorovány významné 

inhibiční účinky (viz kapitola 7.4.7), rozhodl se autor disertace prověřit, zda se i v 

tomto případě jednalo o falešné výsledky. Jako zdroj proudu byl použit Agilent 

N6705B, přičemž velikost proudu zůstala stejná jako při předchozích experimentech 

bez vodního vyrovnávání teploty, tj. 25 A. 
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Obr. 7.55 Výsledky při buzení stejnosměrným proudem 25 A ze zdroje Agilent N6705B 

Tab. 7.16 Souhrn výsledků - vodní vyrovnávání teploty, Agilent N6705B, 25 A 

aplikace kontrola

Integrál svítivosti [RLU*s] 4,19E+06 4,53E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 1,98E+05 2,32E+05

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 1,76E+06 1,80E+06

Směrodatná odchylka [RLU*s] 8,08E+04 9,06E+04

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 8,17E+05 8,31E+05

Směrodatná odchylka [RLU*s] 4,64E+04 5,05E+04

Inhibiční účinek [%]

Integrál svítivosti [RLU*s] 8,07E+05 8,08E+05

Směrodatná odchylka [RLU*s] 6,95E+04 6,16E+04

Inhibiční účinek [%]

Průměrný inhibiční účinek měření [%] 2,9

7,5

Měření číslo 1

Měření číslo 2

2,5

Měření číslo 3

1,7

Měření číslo 4

0,1

 

 

V tomto případě byla provedena série čtyř měření. Grafické znázornění výsledků 

je na Obr. 7.55, číselné údaje a vyhodnocení průměrné inhibice pak v Tab. 7.16. 

Podobně jako v předchozím případě (kapitola 7.5.1), i zde došlo k významnému poklesu 

výsledné inhibice a všechna měření byla opět neprůkazná. Výsledná „inhibice“ byla 
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přitom pouze 2,9, tj. ještě nižší než při buzení generátorem H02 v kapitole 7.5.1. Byl 

to pravděpodobně důsledek toho, že při stejnosměrném buzení cívky měly nižší teplotu 

než při buzení z generátoru H02 (oproti okolí se oteplily jen o 18C namísto 26C). 

Díky tomu vodní okruh dokázal teplotu obou vzorků udržet v těsnější toleranci – 

naměřený rozdíl teplot nepřekračoval 0,3C. 

Z výše uvedených zjištění proto bylo nutné učinit závěr, že inhibiční účinky 

magnetického vektorového potenciálu A na růst bakterií E. coli se nepodařilo 

jednoznačně prokázat. I při vyrovnávání teplot vzorků se ve všech měřeních sice objevil 

malý inhibiční účinek, ale vždy byl statisticky neprůkazný. Je však vhodné 

připomenout, že cílem této práce nebylo dokazovat či vyvracet biologické účinky 

vektorového potenciálu. Jejím cílem bylo navrhnout takový experimentální systém, 

který by poskytnul vektorový potenciál o dostatečné intenzitě a současně odstranil 

ostatní pole a nežádoucí vlivy, které byly vyjmenovány v kapitole 2.4.3. To výše 

popsaná soustava s vodním vyrovnáváním teploty vzorků splňuje. 

I když na použitých bakteriích nebyly žádné inhibiční účinky růstu vlivem 

magnetického vektorového potenciálu pozorovány, tento fakt není z hlediska možného 

dalšího výzkumu nijak zásadní. Bioluminiscenční bakterie E. coli byly v této práci 

použity jednoduše proto, že měření na nich bylo rychlé a levné a také že autoři [10] a 

[11] na velmi podobných bakteriích účinky vektorového potenciálu prokazovali. 

Protože však neuvedli všechny údaje o jimi použitých experimentálních soustavách a 

podmínkách experimentů, autor této disertační práce již v kapitole 2.1 vyslovil pochyby 

o průkaznosti výsledků uvedených v [10] a [11]. Získané výsledky nicméně v žádném 

případě nevylučují možnost, že na jiných (nejen) biologických materiálech se inhibiční 

(či jiný) účinek vektorového potenciálu objevit může. 
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8 Proudové pulsní generátory pro buzení 
induktivních zátěží 

Velikost magnetických veličin k okolí cívek přímo závisí na protékajícím proudu 

a proto je při biologických experimentech bylo nutné budit proudově. V technické praxi 

se nicméně vyskytuje jen málo procesů či prvků, které se chovají jako zdroj proudu. 

Pochopitelně existují komerčně nabízené přístroje, které se jako zdroje proudu chovají 
ve skutečnosti se však vždy jedná o zdroje napětí, přičemž zdroj proudu je z nich 

vytvořen typicky pomocí vhodné zpětnovazební struktury. 

Jednou z otázek, které tato disertační práce měla pomoci zodpovědět, bylo jak 

velký vliv má strmost hran budicích signálů na biologické účinky. Dále měla 

zodpovědět, jestli je pro vznik biologických účinků důležitá strmost hran samotného 

vektorového potenciálu A, či zda jsou účinky způsobeny elektrickým polem E, které 

vzniká při časových změnách vektorového potenciálu, jak popisuje vztah (5.1). Přitom 

pochopitelně platí, že čím strmější hrana vektorového potenciálu, tím silnější je i 

výsledná intenzita elektrického pole. 

V případě toroidních cívek je možné dosáhnout velké strmosti hran pouze 

vysokou strmostí hran budicích proudových pulsů. To však představuje problém, neboť 

cívka se ze své podstaty všem změnám proudu snaží bránit. Matematicky je to 

vyjádřeno klasickou diferenciální rovnicí  
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případně její zjednodušenou formou pro případ lineární cívky 
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Jak je z rovnice (8.2) zřejmé, existují pouze dva způsoby, jak do cívky vnutit 

rychle proud (dosáhnout vysoké změny iL/t): buď zvýšením budicího napětí na 

cívce uL nebo snížením její indukčnosti L. Napětí uL nelze z technologických a 

bezpečnostních důvodů zvyšovat neomezeně. Pro dosažení nízké indukčnosti je nutné, 

aby cívka měla co nejmenší počet závitů – jak je zřejmé z (2.9), indukčnost roste se 

čtvercem počtu závitů. Proud Isat, který je potřeba k přivedení jádra cívky do saturace, 

lze vypočíst pomocí vztahu 
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kde lef je efektivní délka siločáry v jádře, µ(Bsat) je hodnota permeability jádra v oblasti 

nasycení a Hsat a Bsat jsou saturační hodnoty intenzity magnetického pole a magnetické 

indukce pro daný feromagnetický materiál. Situace pro toroidní jádra je naznačena 

na Obr. 8.1. Protože rozměrná jádra mají i větší lef a zároveň je požadován nízký počet 

závitů N, je jedinou možností, jak přivést jádro do saturace, zvyšování budicího 

proudu I. Tato skutečnost si vyžádala výzkum a následnou realizaci proudových 

pulsních generátorů, schopných dodat velké proudy. Pro jádra použitá pro biologické 

experimenty to znamenalo proudy v řádu desítek až stovek ampérů. 

 

 
Obr. 8.1 K výpočtům sycení toroidního jádra 

Protože generátory byly při biologických experimentech obsluhován pracovníky 

bez technického vzdělání, bylo vhodné je vybavit pokud možno intuitivním 

uživatelským rozhraním. Generátory také pochopitelně musely splňovat bezpečnostní 

předpisy z hlediska možnosti úrazu elektrickým proudem. 

 

  
Obr. 8.2 Předpokládaný tvar výstupních proudových pulsů 

lef 

N 

I 

t

iL(t)

tI 

0 

0 

0 
t

Kladné pulsy

Záporné pulsy

Bipolární pulsy 

Imax 

-Imax 

Imax 

-Imax 

I 

I 

iL(t)

iL(t)



 Systémy pro generování impulsního magnetického vektorového potenciálu 

  
 159

Na trhu nebylo možné získat proudové generátory či zdroje proudu s 

požadovanými parametry. Komerčně nabízené přístroje měly omezený rozsah 

výstupních proudů a jejich výstupy byly při připojení velkých induktivních zátěží 

nestabilní. Aby bylo možné teoretické poznatky ověřit na biologických experimentech, 

bylo nezbytné navrhnout generátory nové koncepce a zkonstruovat je. 

 

 
Obr. 8.3 Tvary výstupních pulsů v reálné implementaci generátorů 

Všechny typy vyvinutých generátorů byly od počátku koncipovány tak, aby na 

výstupu dodávaly kladné, záporné a bipolární lichoběžníkové proudové pulsy 

dle Obr. 8.2. Všechny realizované generátory proto dodávají jen krátké trojúhelníkové 

(jehlové) pulsy, jak je naznačeno na Obr. 8.3. Zásadní výhodou však je, že generátory 

pracují správně bez ohledu na velikost indukčnosti připojené cívky. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že záporné pulsy by bylo možné generovat 

jako kladné, pouze s prohozenými svorkami aplikační cívky. Některé experimenty na 

počátku projektu však počítaly i s testováním magneticky orientovaných jader. Volba 

mezi kladnými i zápornými pulsy tedy byla shledána jako nutná k otestování všech 

dostupných kombinací orientace jádra, smyslu vinutí a směru proudu. Maximální 

výstupní proud u všech generátorů byl zvolen Imax = 100 A bylo předpokládáno, že tato 

hodnota bude s velkou rezervou dostačovat pro všechny experimenty.  

Při studiu literatury byla nalezena celá řada obvodových řešení, které proudové 

generátory vytvářely za pomoci zdrojů proudu řízených napětím. Obecnou nevýhodou 

takových zapojení je to, že na jejich aktivních prvcích vzniká značná výkonová ztráta. 

V případě proudů uvažovaných v tomto projektu by ztráta dosahovala až řádu tisíců 

wattů a konstrukce by byla mimořádně obtížná a ve výsledku i neefektivní. Výzkum byl 

proto zaměřen na možnosti realizace generátorů za použití technik používaných ve 

spínaných zdrojích.  
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8.1 Jednokanálový proudový pulsní generátor 

První verze generátoru, který byl v rámci řešení vytvořen, měla výkonovou část 

napájenu napětím 60 V. Blokové schéma generátoru je uvedeno na Obr. 8.4. Protože 

generátor měl vždy pracovat do induktivní zátěže, bylo možné generátor navrhnout za 

použití spínaných technik. Aplikační cívka LX byla zapojena do tranzistorového mostu. 

Obdobná topologie je využívána v oblasti výkonové elektroniky, nicméně pro účely 

generátoru byla koncepce přepracována. 

 

 
Obr. 8.4 Blokové schéma první verze generátoru 

8.1.1 Popis blokového schématu 

Tranzistorový můstek je napájen z nezávislého, galvanicky odděleného zdroje 

UB = 60 V o výkonu 300 VA. Jak bylo vysvětleno pomocí vztahu (8.2), velikost 

napětí UB je poměrně důležitý parametr, který bezprostředně ovlivňuje maximální 

dosažitelnou strmost náběžných a sestupných hran proudových pulsů v aplikační 

cívce LX. Když totiž tranzistorový most připojí cívku ke zdroji UB, je toto napětí 

v zásadě shodné s napětím uL ve vztahu (8.2). Pro dosažení strmějších hran by tedy 

bylo vhodné volit UB co nejvyšší. V generátoru první verzi nicméně byla dána přednost 

bezpečnosti a proto bylo napětí UB zvoleno jen nízké (60 V je dle vyhlášky č. 50/78 Sb. 

mez bezpečného stejnosměrného napětí v normálních prostorech). 

Zdroj UB napájí vyhlazovací kondenzátor CV o vysoké kapacitě, který slouží 

jako zásobník energie v okamžicích, kdy je cívka tranzistory připojena k napětí UB a 

odebírá z něj proud. Kondenzátor CV byl složen z devíti elektrolytických kondenzátorů 

s potlačenou indukčností o celkové kapacitě 9  47 mF = 0,423 F. Takto vysoká kapacita 
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byla zvolena proto, aby nedocházelo k výrazným poklesům napětí UB při generování 

pulsů s velkou hodnotou proudu. Energie uložená v kondenzátoru CV je dle známého 

vztahu 

76,060423,0
2

1

2

1 22
BVCV

 UCW kJ, (8.4)

což bylo shledáno jako dostatečné k pokrytí i proudových špiček o velikosti 100 A. Aby 

nedocházelo k přetížení výstupu spínaného zdroje UB po zapnutí, kdy je vyhlazovací 

kondenzátor CV zcela vybit, byl do obvodu zařazen rezistor RO, který omezuje nabíjecí 

proud kondenzátoru. Po plném nabití kondenzátoru je rezistor RO automaticky 

přemostěn spínačem SO (ve skutečnosti jeho funkci plnilo elektromechanické relé). 

Tranzistorový můstek byl realizován z výkonových spínacích tranzistorů IGBT 

(Insulated Gate Bipolar Transistor) se jmenovitým kolektorovým proudem IC = 200 A a 

napětím kolektor-emitor UCE = 1200 V. Tranzistory o těchto (nadhodnocených) 

parametrech byly vybrány jednoduše proto, že byly nejsnadněji dostupné v dané typové 

řadě. Mimo to bylo pravděpodobné, že vydrží případné zkraty aplikační cívky bez 

poškození a také že umožní budoucí upgrade parametrů generátoru. Tranzistory byly 

řízeny specializovanými IGBT budiči, které výrobce tranzistorů dodává přesně 

k tomuto účelu. Budiče zabezpečují galvanické oddělení mezi vysokonapěťovým 

tranzistorovým můstkem a logickými řídicími obvody. Jejich konstrukce zároveň 

zabraňuje pronikání rušení z tranzistorového můstku do řídicí logiky. Protože i zdroj UB 

byl galvanicky oddělen od jiných obvodů generátoru, byl vlastně celý tranzistorový 

můstek plovoucí a jeho zem nebyla spojena s jinou zemí generátoru. To přispělo 

ke zvýšení bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem i v případě, že by došlo 

k poškození izolace na aplikačních cívkách. IGBT budiče vždy řídí jeden pár tranzistorů 

(v souladu s mezinárodně uznávanými zvyklostmi označované jako TOP a BOT) a 

obsahují ochrany, které se snaží zabránit poškození tranzistorů v případě zkratu či 

výraznému nadproudu na výstupu (svorkách LX). Budiče předávají informaci o všech 

vzniklých nestandardních stavech do řídicích obvodů. 

Skutečná hodnota proudu iL(t) aplikační cívkou byla průběžně sledována 

galvanicky odděleným Hallovým proudovým snímačem. Ten poskytoval lineární 

reprezentaci protékaného proudu v podobě napěťového signálu uS(t). Tento signál 

sloužil jako zpětná vazba nezbytná k řízení generátoru prostřednictvím okénkového 

komparátoru a dále v detektoru průchodu proudu nulou a v nadproudovém detektoru. 

Okénkový komparátor prostřednictvím napětí uS(t) porovnává aktuální hodnotu 

proudu cívkou s uživatelem zvolenou hodnotou, která je reprezentována napětím UP 

z D/A převodníku. Okénkový komparátor je nezbytný k tomu, aby dokázal zpracovat 

obě polarity signálu uS(t). Ke své funkci potřebuje i záporné napětí -UP, které bylo 

získáno prostým napěťovým invertorem s operačním zesilovačem.  
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Funkce celého generátoru je řízena zabudovaným mikroprocesorem, který také 

zabezpečuje poměrně intuitivní uživatelské rozhraní s alfanumerickým LCD displejem a 

čtyřmi tlačítky. Mikroprocesor byl nicméně příliš pomalý, než aby dokázal zareagovat 

na mnohé děje ve spínacích obvodech generátoru. Typickým příkladem je třeba sepnutí 

či rozepnutí příslušných IGBT tranzistorů v okamžiku, kdy proud cívkou LX dosáhne 

požadované hodnoty. Takové děje jsou proto realizovány v bloku rychlých logických 

obvodů, které byly realizovány za pomoci programovatelného logického obvodu 

(CPLD – Complex Programmable Logic Device). 

8.1.2 Generování jednoho pulsu 

Funkce generátoru bude vysvětlena na případě, kdy jsou generovány kladné 

proudové pulsy. Pro lepší pochopení je užitečné rozdělit časový průběh pulsů do 

několika úseků, jak je naznačeno na Obr. 8.5.  

Před započetím tvorby výstupního signálu musí mikroprocesor vynulovat CPLD, 

IGBT budiče a všechny náhodné signály, které se v obvodech mohou objevit po 

zapnutí. Poté procesor prostřednictvím D/A převodníku nastaví velikost napětí UP tak, 

aby odpovídala požadovanému maximálnímu proudu pulsu (IP v Obr. 8.5). Fáze 1 

(nástupná hrana) začíná okamžikem, kdy mikroprocesor sepne tranzistory TTOP1 a 

TBOT2. Tím je cívka LX připojena k napětí UB a proud iL(t) cívkou začne růst dokud 

nedosáhne nastavené hodnoty IP. V tom okamžiku bude hodnota napětí uS(t) 

z proudového snímače shodná s napětím UP z A/D převodníku, na což zareaguje 

okénkový komparátor. Výstupní signál komparátoru je přiveden do CPLD, který zajistí 

rychlé vypnutí tranzistoru TBOT2. Zároveň je do mikroprocesoru vyslána žádost o 

přerušení, který začne odměřovat aktivní dobu pulsu (tP v Obr. 8.5) a zároveň přejde do 

fáze 2. Protože se indukčnost LX ze své podstaty snaží udržet směr proudu, který jí 

protéká, začne se chovat jako zdroj napětí, avšak s opačnou polaritou na jejích 

svorkách. To způsobí, že se otevře dioda DTOP2. Tím se vytvoří proudová smyčka 

procházející prvky LX, TTOP1 a DTOP2. V případě, že by všechny tři prvky měly nulový 

odpor, proud o velikosti IP by v obvodu tekl po neomezenou dobu, jak je naznačeno v 

Obr. 8.5 průběhem plnou čarou.  

 

 
Obr. 8.5 Detail jednoho kladného pulsu 
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Při použití reálných prvků se však v obvodu vyskytují ztráty, které se projeví 

exponenciálním poklesem proudu s časem tak, jak je v Obr. 8.5 naznačeno čárkovaným 

průběhem. Časovou konstantu tohoto poklesu lze přibližně vyjádřit 

DTOP2TTOP1(on)LX

X
pok RRR

L


 , (8.5)

kde RLX je ohmický odpor cívky, RTTOP1(on) je kolektor-emitor odpor IGBT tranzistoru 

v sepnutém stavu a RDTOP2 je statický odpor diody v propustném směru. V reálné 

implementaci se však ukázalo, že tyto ztráty jsou vysoké a proud ve smyčce LX, TTOP1 a 

DTOP2 velmi rychle klesal. Proto bylo nakonec od tohoto řešení upuštěno a ihned po 

dosažení proudu IP jsou tranzistory vypnuty a cívka je ponechána samovolné 

demagnetizaci do zdroje přes zpětné diody. Tím vznikají krátké trojúhelníkové pulsy, 

jak je naznačeno na Obr. 8.3. 

Při generování záporných pulsů je proces obdobný, avšak ve fázi 1 jsou sepnuty 

tranzistory TTOP2 a TBOT1. Při generování bipolárních pulsů je rozdíl v tom, že při fázi 3 

není cívka ponechána k samovolné demagnetizaci do vyhlazovacího kondenzátoru 
místo toho je ke zdroji UB připojena pomocí tranzistorů TTOP2 a TBOT1. To způsobí, že 

proud cívkou sice klesne k nule, ale poté obrátí svůj směr a jeho velikost začne růst až 

do hodnoty –IP. 

Zásadní výhodou tohoto postupu generace pulsu je jeho bezpodmínečná stabilita 

– pokud je k výstupu připojena cívka, popsaný cyklus vždy proběhne. Autor této 

disertace jej proto publikoval v [43]. 

8.1.3 Realizace první verze generátoru 

Uživatel může měnit parametry výstupních proudových pulsů v širokém 

rozmezí, rozsahy jednotlivých parametrů jsou uvedeny v Tab. 8.1. Generátor též umí 

automaticky hlídat dobu aplikace (generace pulsů) a automaticky ji ukončit po uplynutí 

předem nastavené doby. Tato funkce byla doplněna pro omezení lidských chyb při 

odměřování aplikačního času. Strmost hran pulsů uživatel ovlivnit nemůže ta záleží na 

indukčnosti aplikační cívky a je dána vztahem (8.2). Při použití soustavy cívek o 

průměru 600 mm (kapitola 7) byla strmost hran přibližně 2,5 A/ms. 

Tab. 8.1 Přehled uživatelem měnitelných parametrů generátoru H01 

Parametr Symbol Minimum Maximum Krok

Amplituda pulsu I P [A] 5 100 5

Délka mezery t D [ms] 10 200 1

Doba aplikace t T [min] 1 60 1

Tvar pulsu Kladné, záporné, bipolární  
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Vnitřní řešení generátoru je zřejmé z Obr. 8.6, vnější vzhled je pak patrný na a 

Obr. 8.7. První verzi generátoru bylo přiděleno označení H01. 

 

 
Obr. 8.6 Čelní pohled na odkrytovaný generátor 

 
Obr. 8.7 První verzi generátoru s připojenou aplikační cívkou v ocelovém stínění 
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8.2 Vylepšený jednokanálový generátor 

Další verze generátoru měla za cíl zejména zvýšit strmost hran generovaných 

pulsů a odstranit některé nectnosti první verze. Generátor má následující vylepšení: 

 Výstupní proudové pulsy mají při stejné aplikační cívce 10x vyšší strmost, než 

předchozí verze. Toho bylo dosaženo zvýšením napájecího napětí 

tranzistorového mostu na UB = 600 V. Spolu s tím byly též v generátoru použity 

rychlejší IGBT tranzistory, komparátory a další prvky kritické pro řízení 

generace pulsů. 

 Má zabudovanou zpětnou vazbu, která měří a průběžně upravuje výšku 

generovaných pulsů. U první verze generátoru docházelo k tomu, že řídicí 

obvody nestihly včas vypnout IGBT tranzistory, takže skutečná výška 

proudových pulsů byla vyšší než požadovaná. Zvláště u toroidních cívek o 

průměru 102 mm, kdy při vyšších výstupních proudech docházelo k silnému 

přesycení jádra a tedy i prudkému nárůstu proudu, byla skutečná výška pulsů až 

o 25 větší. Tento nadproud sice nijak neohrožoval generátor ani aplikační 

cívky, nicméně mohl by ovlivňovat výsledky biologických experimentů. Do 

nového generátoru proto byl zabudován špičkový detektor, který měří skutečnou 

výšku a mikroprocesor v případě potřeby adekvátně snižuje hodnotu napětí UP. 

Tím je překročení proudu eliminováno. 

Blokové schéma vylepšeného generátoru je velmi podobné schématu na 

Obr. 8.4, takže zde není uvedeno. V blokovém schématu je navíc doplněn jen zmíněný 

špičkový detektor. Zdroj napětí UB byl realizován pomocí bezpečnostního síťového 

toroidního transformátoru se sekundárním napětím 430 Vef / 300 VA. Po usměrnění a 

vyhlazení tento zdroj dodává zmíněných UB = 600 V stejnosměrných. Vyhlazovací 

kondenzátor CV byl složen z osmi sériově zapojených elektrolytických kondenzátorů 

potlačenou indukčností, každý o kapacitě 47 mF/100 V. Spolu tedy vytvořily jediný 

kondenzátor 5,9 mF/800 V. Přestože kapacita kondenzátoru CV oproti první verzi 

generátoru významně poklesla, celková energie v něm uložená je dokonce větší  

06,1600109,5
2

1

2

1 232
BVCV

 UCW kJ. (8.6)

Nehrozilo tedy, že by tento menší kondenzátor nedostačoval k pokrývání proudových 

špiček do aplikačních cívek. Pro snížení celkové impedance sériově zapojených 

kondenzátorů byly těsně na vývody tranzistorů namontovány bezindukční fóliové 

kondenzátory 1,5 F/1000 V, které jsou navrženy speciálně pro tento účel. 

Napětí 600 V je již potenciálně životu nebezpečné. Pro zajištění bezpečnosti 

obsluhy bylo nutné generátor doplnit stykači, které mechanicky odpojují výstupní 

svorky pro aplikační cívky pokud je generování pulsů zastaveno. Na svorkách je 

v klidovém stavu nulové napětí i bez stykačů, ale je tomu tak pouze proto, že všechny 
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tranzistory v můstku jsou zavřené. Na zavřený tranzistor však není možné pohlížet jako 

na bezpečné odpojení z hlediska možného úrazu elektrickým proudem. Naproti tomu 

stykače výstupní svorky fyzicky odpojují, takže bezpečnostní požadavky splňují. 

Mechanická konstrukce vylepšeného generátoru je značně odlišná. K odvodu 

tepla z výkonových tranzistorů zde byla využita přímo masivní hliníková konstrukce 

skříně, doplněná jen malým klasickým chladičem na zadní straně. Díky tomu mohla být 

použita skříň jen o malé výšce a komponenty jsou tedy v ní umístěny převážně 

horizontálně. Vnitřní uspořádání a výsledný vzhled vylepšeného generátoru jsou patrné 

na Obr. 8.8 a Obr. 8.9. Generátoru bylo přiděleno označení H02. 

 

 
Obr. 8.8 Vnitřní uspořádání vylepšeného generátoru 
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Obr. 8.9 Čelní pohled na vylepšený generátor včetně krytu 

Rozsah nastavení parametrů výstupních pulsů je stejný, jako v Tab. 8.1. 

Výstupní pulsy dokončeného generátoru byly změřeny pomocí aktivní proudové sondy 

Tektronix TCP303 sonda byla nastavena na rozsah 50 A/V. Výsledný průběh kladných 

pulsů s amplitudou 25 A a mezerou 1 ms je na Obr. 8.10. 

 

 
Obr. 8.10 Naměřený průběh kladných pulsů 

Při měření byla ke generátoru připojena lineární cívka (se vzduchovým jádrem) 

o indukčnosti 1 mH. Vodorovné měřítko v Obr. 8.10 je 200 s/dílek a citlivost 

byla 100 mV/dílek. Změřené nástupné a sestupné hrany pulsů mají délku 43 s, což 

představuje strmost 580 A/ms. Tato hodnota je v dobré shodě s teoretickým výpočtem 

dle (8.2), který vychází 600 A/ms. Při použití soustavy toroidů 600 mm však strmost 

klesne přibližně na 25 A/ms, protože tyto cívky mají velkou indukčnosti. Dosažené 

výsledky autor této disertační práce prezentoval v [48]. 
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8.3 Čtyřkanálový generátor 

Jak bylo vysvětleno v kapitole 6, při řešení byly hledány způsoby, jak výslednou 

intenzitu polí zvýšit pomocí soustav více nezávislých cívek, buzených současnými i 

časově posunutými pulsy. V kapitole 6.4 byla též zkoumána možnost urychlení 

magnetizace jednoho jádra pomocí více nezávislých vinutí. Pro realizaci podobných 

experimentů bylo zapotřebí navrhnout a sestrojit generátor s více nezávislými výstupy. 

Tuto potřebu splňuje čtyřkanálový generátor, jehož blokové schéma je na Obr. 8.11. 

Tento generátor dostal označení H41. 

Výkonová část generátoru je řešena velmi podobně jako u generátoru H02 a opět 

pracuje s napětím UB = 600 V stejnosměrných. Ve zdroji však byl použit výkonnější 

transformátor, a to 430 V/1000 VA. Kondenzátor CV byl ponechán stejné konstrukce 

jako v generátoru H02 (8 sériově zapojených 47 mF/100 V), protože dle měření měl 

dostatečně nízkou impedanci a dostatečně velkou uloženou energii, aby mohl posloužit i 

pro čtyři výstupy současně. Tentokrát však na něj byly připojeny čtyři nezávislé mosty z 

IGBT tranzistorů, jeden most pro každý kanál. Každý kanál má pochopitelně i svůj 

proudový senzor a stykač pro bezpečné odpojení výstupních svorek.  

 

 
Obr. 8.11 Blokové schéma čtyřkanálového generátoru H41 
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pro všechny kanály stejný (je použit jen jeden D/A převodník). Komparátory nadproudu 

byly v čtyřkanálovém generátoru vypuštěny, protože použité IGBT budiče jej uměly 

detekovat samy. 

Generátor H41 byl opět vybaven špičkovým detektorem a softwarovou zpětnou 

vazbou v mikroprocesoru, které zabraňují vzniku nadproudových špiček. Aby v 

generátoru nemusely být čtyři samostatné detektory, jsou proudové signály uS(t) 

přivedeny na analogový multiplexer a špičkový detektor je zapojen až na jeho výstup. 

Mikroprocesor (pomocí svého interního A/D převodníku) měří špičkové hodnoty 

proudu na všech výstupech a průměruje je pro dosažení přibližně stejného rozložení 

proudů na všech kanálech. 

Samostatnou částí generátoru jsou zdroje. Kromě výše zmíněného výkonového 

zdroje 600 V je v něm ještě spínaný zdroj 15 V/60 VA. Toto napájecí napětí vyžadují 

IGBT budiče a jelikož je jich v generátoru 8 ks (každý se špičkovým odběrem 0,3 A), 

klasické řešení s lineárním stabilizátorem by nebylo vhodné. Napětí 15 V je mimo to 

použito pro spínání přemosťovacích relé v omezovači nabíjecího proudu CV, napájení 

obvodu pro potlačení proudové špičky do transformátoru 430 V/1000 VA a další 

pomocné obvody. V generátoru jsou dále dva samostatné zdroje +5 V, přičemž jeden 

napájí analogovou a druhý digitální část řídicích obvodů. Toto řešení bylo nutné pro 

zamezení přenosu rušení z digitálních obvodů do analogové části (zejména do 

komparátorů) a v předchozích generátorech se osvědčilo. 

Jak je z Obr. 8.11 zřejmé, počet řídicích signálů nezbytných pro funkci 

generátoru je poměrně vysoký. K obsluze tak velkého množství signálů s dostatečnou 

rychlostí již nebylo možné použít mikroprocesor, protože softwarové řízení bylo 

jednoduše příliš pomalé a z principu nemohlo reagovat na více dějů současně. Řízení 

generátoru H41 proto bylo kompletně přepracováno celá generace pulsů byla 

implementována pomocí rychlých logických obvodů v CPLD. Postupy generování 

pulsů jsou v zásadě shodné s popisem uvedeným v kapitole 8.1.2, pouze místo 

programu v mikroprocesoru byly implementovány jako hardwarové bloky v CPLD. Při 

implementaci byl použit jazyk VHDL, funkce obvodů v CPLD je znázorněna na 

Obr. 8.12. 

Každý kanál má svůj logický blok, který zpracovává signály z komparátorů a 

podle zvoleného módu (kladné pulsy, záporné pulsy, překryv kladných pulsů v jednom 

kanálu a záporných v jiném kanálu apod.) vytváří signály pro spínání IGBT tranzistorů. 

Každý blok kanálu je opatřen spouštěcím vstupem pokud se na něm objeví náběžná 

hrana, blok vygeneruje jeden proudový puls. Blok prvního kanálu je spouštěn přímo 

signálem z mikroprocesoru, zbylé kanály se spouštějí s programovatelným zpožděním. 

Zpoždění může být pro každý kanál jiné a jeho velikost je možné měnit z 

mikroprocesoru. Kanály 2 až 4 jsou opatřeny 10-bitovými registry, jejichž hodnota je 

porovnávána s číslem z binárního čítače. Pokud je tedy nutné generovat časově 

posunuté pulsy, mikroprocesor nejdříve uloží vhodná čísla do registrů a spustí první 
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kanál. Spolu s tím se spustí i binární čítač, jehož hodnota se začne zvyšovat. V případě 

shody čítače s některým registrem je vygenerován spouštěcí signál pro odpovídající 

logický blok kanálu. Binární čítač je řízen externím hodinovým signálem o 

frekvenci 1 MHz, takže rozlišení zpoždění je 1 s. Při načítání celého 10-bitového 

rozsahu je tedy maximální dosažitelné zpoždění 1023 s. V případě, že je do registrů 

zapsána hodnota 0, jsou všechny kanály spuštěny současně. Vzájemný časový posuv 

mezi kanály je tedy řízen hardwarově v CPLD, zatímco spouštění celé sekvence pulsů 

řídí software v mikroprocesoru. 

Každý kanál po úspěšném vygenerování jednoho proudového pulsu posílá signál 

přerušení do mikroprocesoru. Mikroprocesor tak může vyhodnotit, zda všechny kanály 

pracují generace pulsu se totiž rozpadne například v případě, že uživatel zapomene 

připojit aplikační cívku.  

 

 
Obr. 8.12 Blokové schéma řídicích obvodů implementovaných v CPLD 
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datový signál. Uvnitř CPLD je implementován deserializer, který tato sériová data 

převádí na paralelní 10-bitová slova. 

Chybové signály z IGBT budičů jsou přivedeny do binárního prioritního 

enkodéru, který číslo signálu (ve tvaru 1 z 8) převádí na 3-bitové binární slovo. Zároveň 

obsahuje i paměť (záchytný registr) tohoto čísla, aby nedošlo k zapomenutí chyby i 

pokud by chybový signál přešel zpět do neaktivního stavu. Enkodér dále vyvolává 

přerušení, aby mikroprocesor upozornil na vzniklý chybový stav. 

Vnitřní uspořádání čtyřvýstupového generátoru H41 je patrné na Obr. 8.13, čelní 

panel pak na Obr. 8.14. K odvodu tepla z IGBT tranzistorů byl použit samostatný 

chladič, namontovaný na zadní stěnu skříně. Stykače výstupů, spínaný zdroj 15 V a 

deska řídicích obvodů jsou upevněny na DIN liště, umístěné v blízkosti horního krytu 

skříně. 

 

 
Obr. 8.13 Čtyřkanálový generátor bez čelního panelu a horního krytu 
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Obr. 8.14 Pohled na čelní panel generátoru H41 

Protože základní parametry výkonových obvodů byly stejné jako u 

generátoru H02, je i tvar výstupních proudových pulsů stejný jako na Obr. 8.10. 

Generátor H41 je opatřen velmi podobným uživatelským rozhraním jako jeho 

předchůdci, nicméně jeho menu bylo rozšířeno o položku vzájemného časového posuvu 

kanálů. V současné verzi firmwaru mikroprocesoru je posuv mezi dvěma sousedními 

kanály vždy stejný a jeho velikost je možné nastavit od 0 do 999 s s rozlišením 1 s. 

Tento rozsah je však možné pouhou úpravou CPLD a firmwaru mikroprocesoru snadno 

změnit. Bylo též rozšířeno menu volby módu pulsů, kromě kladných, záporných a 

bipolárních byly přidány pulsy dle Obr. 6.23. Rozsah doby aplikace byl zvětšen na 

240 minut (4 hodiny), protože taková aplikační doba byla vyžadována pro experimenty 

na soustavě 600 mm toroidů. Přehled všech parametrů generátoru H41 je v Tab. 8.2. 

Tab. 8.2 Uživatelem měnitelné parametry v menu generátoru H41 

Parametr Symbol Minimum Maximum Krok

Amplituda pulsů I P [A] 5 100 5

Časový posuv kanálů t S [s] 0 999 1

Mezera mezi pulsy t D [ms] 1 200 1

Doba aplikace t T [min] 1 240 1

Tvar pulsu Kladné, záporné, bipolární, kombinace  

8.4 Číslicově řízený zdroj proudu ±5 A 

Další typ generátoru měl vyplnit hned dvě mezery v parametrech, které měly 

výše uvedené generátory. První mezerou byl rozsah výstupních proudů, kdy předchozí 

typy měly nastavitelný rozsah od 10 do 100 A. Chyběl tedy přístroj, který by schopen 
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pokrýt rozsah v řádu jednotek ampérů. Druhou mezerou byl tvar výstupního signálu. 

Všechny předchozí přístroje produkovaly pouze trojúhelníkový či lichoběžníkový tvar 

výstupního proudového signálu. Záměrem bylo navrhnout generátor, který by uměl 

realizovat libovolné průběhy výstupního proudu. 

Předchozí typy generátorů byly bez výjimky řešeny tak, že aplikační cívky se 

pomocí vhodných spínačů připojovaly ke zdrojům napětí o známé velikosti, přičemž 

proud cívkou byl definován buď pomocným sériovým rezistorem nebo aktivně sledován 

a řízen s využitím vlastní indukčnosti cívky. Tato jednoduchá řešení bylo možné použít 

proto, že byly požadovány pouze obdélníkové průběhy výstupních proudů. Pro 

generování libovolných výstupních průběhů však tyto spínací metody nemohly být 

aplikovány. Nový generátor proto byl postaven na zpětnovazebním zdroji proudu 

řízeného napětím (ZPŘN). Schéma jednoho z možných zapojení takového zdroje 

s využitím operačních zesilovačů je na Obr. 8.15. 

 

 
Obr. 8.15 Zdroj proudu řízený napětím s OZ 

Jedná se o jedno ze složitějších zapojení zdrojů proudu řízených napětím [35], 

které však má tři výhody. První výhodou je to, že zátěž RZ je zapojena proti zemi. 

Druhou to, že převodní poměr napětí na proud lze nastavit tak, aby byl nezávislý na 

úbytku napětí na zátěži. Třetí výhodou je pak odolnost tohoto zapojení proti 

souhlasnému napětí na vstupu operačních zesilovačů; to je dáno tím, že neinvertující 

vstupy obou OZ jsou zapojeny na zem a jejich invertující vstupy jsou tudíž na virtuální 

nule. Výstupní proud tohoto zapojení je dán vztahem [35] 
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Výstupní proud je pak dán jednoduchým vztahem 

1
1S

3
Z u

RR

R
i  . (8.9)

Proud do zátěže RZ je dodáván přímo z výstupu zesilovače OZ1. Operační 

zesilovač ale pochopitelně není schopen dodat do zátěže proud v řádu jednotek ampérů. 

Proto musí být do přímé větve zpětnovazební smyčky OZ1 zařazen výkonový zesilovač 

(v Obr. 8.15 naznačen barevně), který posílí jeho proudové schopnosti na dostatečnou 

úroveň. Jak bylo vysvětleno na začátku kapitoly 8, při buzení induktivních zátěží je 

však nutné sledovat i napěťové schopnosti tohoto zesilovače. Na místě výkonového 

zesilovače byl proto použit komerčně dostupný audio zesilovač QSC ISA800Ti. Toto 

poněkud neortodoxní řešení bylo zvoleno pro významné zjednodušení realizace – 

zesilovač v sobě obsahoval dostatečně výkonný koncový stupeň včetně zdroje a 

výrobce pochopitelně již vyřešil jeho stabilitu, takže jej bylo možné ihned použít bez 

potřeby zdlouhavého vývoje. 

Koncový stupeň zesilovače ISA800Ti je schopen dosáhnout rozkmitu 

výstupního napětí cca v rozsahu ±103 V a trvalého výstupního proudu okolo ±6 A 

(výstupní proud je omezen schopnostmi napájecího zdroje koncového stupně). 

Krátkodobě (pokud stačí energie uložená ve filtračních kondenzátorech napájení 

koncového stupně) však může výstupní proud dosáhnout i 20 A. Generátor byl proto 

s rezervou koncipován pro trvalý výstupní proud ±5 A. Přístroji bylo přiděleno 

označení ZS1. 

8.4.1 Blokové schéma 

Blokové schéma celého generátoru proudu ZS1 je na Obr. 8.16. Jak je z obrázku 

zřejmé, obvody byly ve skutečnosti rozděleny na tři samostatné desky plošných spojů. 

To bylo nutné zejména proto, aby byly od sebe fyzicky vzdáleny výkonové a řídicí 

obvody. Na snímacím rezistoru RS totiž vzniká výkonová ztráta, která může 

přesáhnout 200 W; vzniklé teplo by mělo nepříznivý vliv na řídicí obvody. Na desce 

výkonových obvodů je mi to umístěn napájecí zdroj a veškeré konektory, které jsou 

zapotřebí k propojení se zesilovačem QSC ISA800Ti, aplikační cívkou apod. 

Základem řídicích obvodů je mikroprocesor, ve kterém je implementována přímá 

číslicová syntéza (DDS – Direct Digital Synthesis) požadovaného výstupního signálu. 

Data ze syntezátoru jsou přivedena na 8-bitový D/A převodník. Získaný analogový 

signál je pak přiveden na zpětnovazební zdroj proudu řízený napětím (ZPŘN), jak byl 

popsán na Obr. 8.15. Prostá 8-bitová implementace generátoru v mikrokontroléru se 

svými parametry pochopitelně nemohla rovnat továrně vyráběným signálním 

generátorům zdroj byl proto vybaven vstupem s BNC konektorem, pomocí kterého lze 

ZPŘN řídit z libovolného externího zdroje signálu. 
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Zdroj proudu řízený napětím je propojen se zesilovačem ISA800Ti a také se 

snímacím rezistorem RS, který je umístěn na výkonové desce. Mikroprocesor také 

vytváří uživatelské rozhraní s alfanumerickým LCD displejem a čtyřmi tlačítky. 

 

 
Obr. 8.16 Blokové schéma číslicově řízeného generátoru proudu ZS1 

Napájecí zdroj vyrábí symetrické napětí ±15 V pro analogové obvody a +5 V pro 

mikroprocesor a další číslicové obvody. Jak je na Obr. 8.16 naznačeno, při zapnutí 

síťového napětí je automaticky zapnut i zesilovač ISA800Ti. Zdroj proudu řízený 

napětím bez zapnutého zesilovače má totiž tendenci k nestabilitě, protože není uzavřena 

jeho smyčka zpětné vazby. Souběžné zapnutí řídicích obvodů i zesilovače této 

nestabilitě zabraňuje. 

Než mohl být zesilovač ISA800Ti použit v proudovém generátoru ZS1, bylo 

nezbytné jej upravit. Všechny audio zesilovače jsou totiž konstruovány tak, aby 

nezesilovaly ani nepřenášely stejnosměrnou složku zpracovávaného signálu; 

stejnosměrné napětí na výstupu by poškodilo připojené reproduktory. Pro správnou 

funkci generátoru ZS1 je však přenos stejnosměrné složky nezbytný, a proto bylo nutné 

v zesilovači provést několik úprav. 

Upravený zesilovač ISA800Ti měl využitelný kmitočtový rozsah cca do 70 kHz, 

poté docházelo k poklesu jeho zesílení se strmostí 20 dB/dek. Ze získaných dat byl 

vytvořen jeho model v obvodovém simulátoru PSpice, s jehož pomocí byla ověřena a 

optimalizována funkce celého zdroje proudu řízeného napětím. 

8.4.2 Simulace zdroje proudu v PSpice 

Na Obr. 8.17 je schéma, které bylo použito při simulaci zdroje proudu v systému 

PSpice. Schéma zapojení i označení součástek jsou stejné jako na Obr. 8.15. Při 
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simulaci byly použity reálné modely operačních zesilovačů LM318 a hodnoty rezistorů 

byly vypočteny tak, aby transkonduktance zdroje proudu řízeného napětím byla 

gm = 1 A/V. Zesilovač ISA800Ti byl modelován pomocí funkčního bloku EFREQ, 

který je k podobným účelům určen. Do bloku byla zavedena data z naměřených 

frekvenčních charakteristik zesilovače. V simulačním schématu je navíc zapojen 

kondenzátor C1, jehož účel bude vysvětlen později. 

Na Obr. 8.18 jsou výsledky simulace obvodu ve frekvenční oblasti, a to v pásmu 

od 0,1 Hz do 10 MHz. Modrá křivka představuje přenos obvodu při rozpojené smyčce 

zpětné vazby, tj. operačního zesilovače OZ1 a zesilovače ISA800Ti. Zelená křivka 

představuje přenos zpětnovazebního obvodu, který je (díky tomu, že obsahuje jen 

rezistory) v celém pásmu konstantní o velikosti 20 dB. Vzájemná strmost přiblížení 

obou křivek v bodě jejich průsečíku je 60 dB/dekádu – obvod tedy porušuje nutnou 

podmínku tzv. Bodeho kritéria stability. Ta říká, že pro dosažení stability musí nesmí 

být vzájemná strmost v bodě průsečíku větší, než 30 dB/dekádu – navržený ZPŘN by 

tedy byl nestabilní.  

 

 
Obr. 8.17 Schéma pro simulaci zdroje proudu řízeného napětím v PSpice 

Tento problém bylo možné vyřešit záměrným omezením mezní frekvence ZPŘN 

tak, aby se obě křivky nepřibližovaly s větší strmostí, než zmíněných 30 dB/dekádu. To 

šlo nejjednodušeji realizovat zapojením dolní propusti do smyčky zpětné vazby; tuto 

funkci plní kondenzátor C1. Ten spolu s rezistory R1, R2 a R3 tvoří dolní propust, která 

omezuje šířku pásma ZPŘN na 60 kHz, což se ukázalo jako optimální kompromis mezi 

rychlostí reakce zpětné vazby a její náchylností k překmitům. Přenos ZPŘN se 

zapojeným kondenzátorem C1 je v Obr. 8.18 znázorněn červeným průběhem a jeho 

průsečík se zelenou křivkou již Bodeho kritérium splňuje. 
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Obr. 8.18 Frekvenční odezvy ZPŘN s otevřenou smyčkou zpětné vazby 

Simulace časového průběhu výstupního proudu při obdélníkovém buzení vstupu 

zdroje proudu je na Obr. 8.19. Perioda budicího signálu (v Obr. 8.19 zelenou barvou) 

byla 4 ms, střída 1:1 a rozkmit +5 V, tj. celý kladný rozsah zdroje. Výstup byl zatížen 

indukčností o velikosti 1 mH. Výstupní proud (červený průběh) je oproti budicímu 

signálu invertován, což je způsobeno záporným znaménkem ve vztahu (8.9). Na proudu 

se objevují mírné překmity, avšak transkonduktance zdroje je skutečně gm = 1 A/V a 

obvod správně přenáší i stejnosměrnou složku vstupního signálu. Proudový zdroj byl 

proto s výše uvedenými hodnotami prvků realizován. 

 

 
Obr. 8.19 Simulovaná časová odezva ZPŘN při zátěži cívkou o velikosti 1 mH 
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8.4.3 Konstrukce a dosažené výsledky 

Zesilovač ISA800Ti je dodáván ve standardizované 19 rackové skříni o 

výšce 3U. Proto i veškerá elektronika proudového generátoru ZS1 byla zamontována do 

podobné skříně, konkrétně 19 x 2U x 350 mm vnitřní uspořádání této skříně je na 

Obr. 8.20. Elektronika byla rozdělena na samostatné desky dle blokového schématu 

z Obr. 8.16. Z důvodu velké výkonové ztráty byl rezistor RS ve skutečnosti sestaven 

z 10 ks paralelně zapojených rezistorů 100 /20 W, které navíc musely být opatřeny 

chladicím ventilátorem. Čelní panel generátoru a celkové mechanické provedení je 

zřejmé z fotografie na Obr. 8.21. 

 

 
Obr. 8.20 Vnitřní uspořádání generátoru ZS1 
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Obr. 8.21 Celkový pohled na generátor ZS1 

Výstupní proud dokončeného zdroje byl změřen pomocí aktivní proudové sondy 

Tektronix TCP303 sonda byla nastavena na rozsah 5 A/V. Průběhy byly zaznamenány 

pomocí digitálního osciloskopu. Zdroj proudu byl při měření buzen obdélníkovými 

signály s periodou 4 ms, střídou 1:1 a rozkmitem od 0 do +5 V, což je přesně stejný 

signál, jako byl použit v simulaci na Obr. 8.19. 

 

 
Obr. 8.22 Změřený výstupní proud ZPŘN při zkratovaném výstupu 
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Obr. 8.23 Změřený výstupní proud ZPŘN při zátěži cívkou 1 mH 

Na Obr. 8.22 je průběh výstupního proudu při zkratovaném výstupu. Jak je 

z obrázku patrné, proud měl téměř čistě obdélníkový tvar a ZPŘN správně přenášel i 

stejnosměrnou složku budicího signálu. Na Obr. 8.23 je průběh výstupního proudu při 

zatížení vzduchovou (tj. lineární) cívkou, jejíž vinutí mělo indukčnosti 1 mH a 

odpor 0,5 . Stejně jako v simulaci na Obr. 8.19, i na reálném průběhu se objevily 

zákmity, reálný ZPŘN však měl kratší dobu odezvy i kratší dobu ustálení než 

v simulaci. Tyto odchylky byly pravděpodobně způsobeny nepřesnými modely prvků 

při simulaci v PSpice. 

Změřena byla rovněž stejnosměrná linearita transkonduktance ZPŘN v celé 

pracovní oblasti proudů, tj. od -5 do +5 A. Skutečná velikost transkonduktance 

byla gm = 0,94 A/V (namísto očekávané 1 A/V). Tato odchylka je patrná i na Obr. 8.22 

a Obr. 8.23. Odchylka byla způsobena vysokou tolerancí použitých výkonových 

rezistorů RS a byla následně odstraněna adekvátní úpravou hodnoty rezistoru R1. 

Transkonduktance nicméně měla konstantní hodnotu v celé pracovní oblasti proudů – 

odchylky byly potlačeny zpětnou vazbou. Lze tedy konstatovat, že zdroj fungoval dle 

očekávání a skutečně dokázal dodat proudy libovolného tvaru, jak bylo průvodně 

plánováno. Jeho nevýhodou však byla nízká energetická účinnost – při maximálním 

nastavení dosahovaly výkonové ztráty v zesilovači ISA800Ti a rezistoru RS až 370 W. 

Dosažené výsledky autor této disertace prezentoval v [47]. 

8.5 Původní principy použité ve vyvinutých generátorech 
proudu 

Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že podobné proudové pulsní generátory 

nebyly na trhu komerčně k dispozici a bez jejich vývoje by nebylo možné teoretické 

poznatky ověřit biologickými experimenty. Některé části generátorů mají původní 
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koncepci. V případě spínaných generátorů (kapitoly 8.1 až 8.3) byl použit spínaný 

režim s mostem z IGBT tranzistorů, ale způsob jeho řízení byl změněn tak, aby zdroj 

dodával trojúhelníkové proudové pulsy. Výhodou tohoto řešení byla především 

jednoduchost a velmi nízké přepínací ztráty v tranzistorech, protože při každém pulsu 

dochází pouze k jednomu či dvěma spínacím cyklům. Tyto výhody autor disertační 

práce prezentoval v [43] a [48]. Bylo samozřejmě možné tyto generátory zkonstruovat 

ve formě skutečných spínaných zdrojů, které pracují s konstantním kmitočtem a 

velikost jejich výstupního proudu je dána střídou výstupního PWM signálu. Po 

konzultaci s odborníky z Ústavu výkonové elektroniky FEKT VUT v Brně se však 

ukázalo, že z technologických důvodů by takové řešení bylo zbytečně složité a 

generátor by byl stabilní pouze s cívkami o určité indukčnosti. Je to dáno tím, že 

plnohodnotné spínané zdroje musejí mít zajištěnu stabilitu smyčky zpětné vazby, ovšem 

její frekvenční odezva závisí na indukčnosti pracovní cívky. Indukčnosti aplikačních 

cívek použitých v experimentech se přitom nacházely v rozmezí tří řádů, takže zajistit 

stabilitu pro všechny cívky by bylo pravděpodobně nemožné. Dalším závažným 

důvodem, proč nebyla myšlenka spínaného zdroje s konstantním kmitočtem využita, 

bylo napětí, které by na aplikačních cívkách bylo přítomno i při nulovém proudu. 

Dvoukvadrantové zdroje s konstantním kmitočtem totiž musejí na indukčnosti neustále 

přepínat napětí z jedné polarity do druhé, přičemž při nulovém proudu je střída tohoto 

PWM signálu 1:1. Tyto neustálé změny napětí na cívce (typicky s kmitočtem v řádu 

jednotek či desítek kHz) by při biologických experimentech představovaly nežádoucí 

vnější vliv. Ten však bylo nutné z experimentů vyloučit. 

Dalším netradičním řešením v pulsních generátorech bylo použití špičkového 

detektoru a softwarové zpětné vazby pro eliminaci proudových překmitů, způsobených 

pomalou reakcí použitých spínacích prvků. Díky softwarovému zpracování bylo možné 

realizovat adaptivní zpětnou vazbu, jejíž stabilita byla nezávislá na indukčnosti 

připojené aplikační cívky. Pomalé zpracování dat v mikroprocesoru v tomto případě 

nebylo na závadu. Podobné řešení nebylo v žádné literatuře nalezeno a autor disertace 

jej proto popsal v [48]. 

V případě zdroje proudu řízeného napětím (kapitola 8.4) byla sice použita známá 

topologie, nicméně pro realizaci byl použit nekonvenční přístup, kdy jako výkonový 

člen posloužil komerčně dostupný audio zesilovač. Díky němu bylo možné ZPŘN 

realizovat rychle, efektivně a bez zbytečného řešení problematiky konstrukce 

výkonového stupně. Audio zesilovače jsou navíc levné a velmi snadno dostupné 

v širokém rozmezí výstupních výkonů, takže za použití tohoto přístupu je možné 

realizovat proudové zdroje dle aktuálních požadavků. Přístup byl autorem disertace 

publikován v [47]. Jeho určitou nevýhodou je pouze to, že audio zesilovače nepřenášejí 

stejnosměrnou složku, takže v případě její potřeby je nutné obvody zesilovačů 

upravovat. Na toto je třeba brát zřetel již při výběru zesilovače – zesilovač musí mít 

stejnosměrné vazby mezi všemi stupni, což však většina moderních audio zesilovačů 

vyšších výkonů splňuje. Na trhu mimo to existují i tzv. měřicí výkonové zesilovače, 
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z nichž některé stejnosměrnou složku přenášet dokáží již od výroby. Jejich frekvenční 

přenos je definován výrobcem a (oproti audio zesilovačům) mívají i vyšší šířku pásma. 

Jejich zásadní nevýhodou je ovšem mnohonásobně vyšší cena. 

Ke všem popsaným generátorům byla v rámci řešení projektu MŠMT 2B08063 

vytvořena kompletní technická dokumentace, obsahující schémata všech obvodů 

s konkrétními hodnotami součástek, výkresy desek plošných spojů a mechanických 

komponent apod. Zprávy může případným zájemcům poskytnout autor této disertační 

práce. 
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9 Závěr 

Pozitivní účinky působení časově proměnné magnetické indukce B a/nebo 

elektrického pole E na biologické materiály jsou známy již celá desetiletí a s úspěchem 

jsou používány v klinické praxi pro podporu léčby různých onemocnění. Tato disertační 

práce měla za úkol prozkoumat (poněkud kontroverzní) hypotézu, že pole magnetického 

vektorového potenciálu A by naopak mělo mít na biologické materiály negativní účinek. 

Při rešerši problematiky (kapitola 2.1) bylo nalezeno hned několik na sobě nezávislých 

publikací, které tuto hypotézu podporovaly [9] [10] [11] [12]. K podobným výsledkům 

dospěl i výzkumný tým firmy ENJOY, se kterým autor této disertační práce 

spolupracoval na řešení projektu MŠMT 2B08063 „Výzkum vlivu kombinace látek pro 

cílenou imunoterapii a inhibičního působení pole impulsního vektorového 

magnetického potenciálu na nádorová onemocnění“. Přestože klasický 

elektromagnetizmus považuje magnetický vektorový potenciál pouze za pomocnou 

veličinu (která ve skutečnosti neexistuje), během dalšího studia literatury bylo zjištěno, 

že vektorový potenciál se hmotou skutečně interaguje na kvantové úrovni [16] [17]. 

Tato interakce byla v minulosti prokázána pomocí tzv. Aharonov-Bohm experimentu 

[18] [21] a její možný vliv na biologické materiály je diskutován v kapitole 2.3. 

Přestože dříve publikované experimenty skutečně naznačovaly, že vektorový 

potenciál zpomaluje (inhibuje) růst biologických materiálů, u všechny se vyskytovaly 

určité nedostatky, které připouštěly i jiné vysvětlení pozorovaných účinků. Mezi 

nejvážnější patřilo zejména pronikání nežádoucích polí a tepla do biologických vzorků. 

Všechny nedostatky jsou diskutovány a shrnuty v kapitole 2.4. Záměrem této disertační 

práce proto bylo provést výzkum a návrh takových experimentálních systémů, které by 

většinu nedostatků předchozích experimentů odstranily. Stejně jako v předchozích 

publikacích, i autor této práce pro generování vektorového potenciálu použil toroidní 

cívky. Ty totiž díky tvaru vinutí uzavírají magnetickou indukci do svého jádra, takže 

vně jádra se nachází jen elektrické pole a pole vektorového potenciálu. Pro úspěšné 

provedení návrhu však bylo zapotřebí intenzitu vektorového potenciálu v okolí cívek 

analyzovat. Protože přímý výpočet z Maxwellových rovnic by byl příliš složitý, byl k 

výpočtu vektorového potenciálu cívek použit konečnoprvkový simulační systém 

ANSYS. Jeho použití však bylo pro provedení ověřovacích výpočtů během návrhu 

aplikačních cívek příliš pomalé a pracné. Autor této práce proto odvodil analytické 

vztahy, které (při použití zjednodušujících podmínek) umožnily vypočíst intenzitu 

vektorového potenciálu v libovolném bodě v okolí cívky. Teorii konečnoprvkových 

výpočtů vektorového potenciálu a odvození analytických vztahů byla věnována 

kapitola 4. 
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Jedním z hlavních úkolů práce bylo získat samostatné pole magnetického 

vektorového potenciálu A, bez nežádoucí přítomnosti magnetické indukce B nebo 

elektrického pole E. Autor práce k tomuto účelu navrhl metodu, která nežádoucí pole 

potlačovala pomocí elektromagnetických stínění z mědi a oceli (kapitola 5.2). Metodu 

použil na toroidních cívkách o průměru 102 mm, kdy cívky byly vkládány dovnitř 

těchto stínění. Stínění přitom byla navržena tak, aby sloužila i pro odvádění tepla z 

cívek, čímž byl odstraněn jeden z nejzávažnějších nedostatků předchozích 

experimentálních systémů. Toroidní cívky byly uvažovány se vzduchovým i feritovým 

jádrem, které dle teorie mělo výslednou intenzitu vektorového potenciálu zesilovat. 

Vektorový potenciál takto vzniklých systémů byl vypočten analyticky i pomocí 

konečnoprvkových simulací v ANSYS (kapitola 5.3). Při použití vzduchového jádra 

byla dosažena intenzita vektorového potenciálu v řádu 10-5 Vsm-1, při použití feritového 

jádra se výsledná intenzita zvýšila řádově na 10-4 Vsm-1. 

Biologické účinky vektorového potenciálu generovaného systémy s toroidními 

cívkami o průměru 102 mm byly zkoumány na geneticky upravených 

bioluminiscenčních bakteriích E. coli (kapitola 5.4). Tyto bakterie řešitelé projektu 

MŠMT 2B08063 vybrali, protože měření na nich bylo rychlé a levné. S bakteriemi byly 

provedeny téměř dvě desítky experimentů s různými kombinacemi jader cívek, stínění, 

úrovní proudů a kmitočtů buzení, ale v žádném z nich se neobjevil předpokládaný 

inhibiční účinek růstu (kapitola 5.5). Následně byl stanoven předpoklad, že hlavní 

příčinou negativních výsledků byla velká vzdálenost vzorků od cívek, takže intenzita 

vektorového potenciálu nebyla dostatečná pro vyvolání inhibičních účinků. Proto byly 

hledány způsoby, jak výslednou intenzitu vektorového potenciálu zvýšit pomocí 

různých (a různě buzených) soustav více nezávislých toroidních cívek o průměru 

102 mm. Této problematice byla věnována kapitola 6, ve které byla zkoumána soustava 

čtyř souose umístěných cívek (5 různých variant buzení), soustava čtyř cívek 

umístěných do čtverce (3 různé varianty buzení) a buzení jednoho jádra cívky dvěma 

nezávislými vinutími. Poměrně nečekaným výsledkem těchto simulací bylo zjištění, že 

pomocí dvou toroidních cívek umístěných ve vhodné vzdálenosti je možné vytvořit 

oblast homogenního pole vektorového potenciálu, podobně jako to tzv. Helmholtzovy 

cívky dokáží s polem magnetické indukce. Po vyhodnocení výsledků z celé kapitoly 6 

bylo nicméně zjištěno, že díky principu superpozice dosahuje nejvyšší intenzity 

vektorového potenciálu souosá soustava, jejíž všechny cívky jsou buzeny současně a 

soufázově (kapitola 6.2.1). Tohoto výsledku bylo následně využito při návrhu systému 

se dvěma soufázově buzenými toroidními cívkami o průměru 600 mm (kapitola 7). 

Takto radikální zvětšení rozměrů cívek bylo zvoleno ze dvou důvodů. Prvním bylo 

zjištění, že vektorový potenciál toroidních cívek je vždy nejsilnější v blízkosti vnitřního 

okraje jejich jader – díky zvětšení jejich rozměrů tedy bylo možné testované biologické 

vzorky snadno umístit přímo do oblasti, kde je pole nejsilnější. Druhým důvodem bylo 

to, že výzkumný tým Ústavu živočišné fyziologie a genetiky chtěl do vnitřního prostoru 

cívek umisťovat miniaturní prasata a jiné zvířecí modely.  
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I u systému cívek o průměru 600 mm byly provedeny podrobné analýzy 

generovaných polí (kapitoly 7.2 a 7.3). Díky jejich rozměrům a použitému materiálu 

jader u něj bylo dosaženo intenzit vektorového potenciálu v řádu 10-2 Vsm-1, tj. 100 

vyšších, než u systémů se 102 mm cívkami. I v případě 600 mm toroidů byla použita 

elektromagnetická stínění, tentokrát však do něj nebyly umisťovány cívky, ale 

biologické vzorky. Pro ověření inhibičních účinků byly použity stejné bioluminiscenční 

bakterie, ale metodika vyhodnocení byla vylepšena tak, aby vyloučila vliv přípravy 

bakterií v různé dny.  

První experimenty na 600 mm systému byly prováděny bez vyrovnávání teploty 

vzorků bakterií – vzhledem k velkým rozměrům se cívky dobře chladily proto se 

předpokládalo, že jejich teplo nebude mít na výsledky významný vliv. Při tomto 

uspořádání bylo provedeno celkem 37 experimentů s různými generátory, s různými 

průběhy budicích proudů a druhy elektromagnetických stínění (kapitola 7.4). Většina 

experimentů vykazovala statisticky průkaznou inhibici růstu a proto se zdálo, že mohou 

podpořit hypotézu o inhibičním působení magnetického vektorového potenciálu. 

Předpoklad o nízkém vlivu teploty cívek (resp. vzorků) se však následně ukázal jako 

vysoce sporný. Přestože rozdíly teplot mezi aplikačními a kontrolními vzorky byly jen v 

řádu jednotek stupňů Celsia, hlubší analýza naměřených výsledků (kapitola 7.4.8) 

ukázala, že tyto rozdíly mohly měření zcela znehodnotit.  

Autor disertace proto navrhl aktivní vyrovnávání teploty obou vzorků za pomocí 

uzavřeného vodního okruhu (kapitola 7.5). Díky němu byly odchylky teploty mezi 

aplikačními a kontrolními vzorky ve všech případech menší, než 0,5C. S touto 

soustavou bylo provedeno celkem 7 měření, přičemž jejich parametry kopírovaly 

nastavení nejvýraznějších výsledků (míra inhibice až 30) experimentů z kapitoly 7.4. 

Při vyrovnávání teploty vzorků se však objevila jen velmi nízká inhibice růstu, která 

navíc přestala být statisticky průkazná. Nové výsledky tedy ukázaly, že předpoklad 

kapitoly 7.4.8 byl správný a že všechny výsledky experimentů z kapitoly 7.4 skutečně 

byly znehodnoceny teplotními rozdíly vzorků. 

Nedílnou součástí výzkumu a návrhu aplikačních systémů byly i proudové 

zdroje pro buzení cívek. Během řešení byly navrženy a realizovány celkem čtyři různé 

proudové generátory pro buzení cívek, kterým byla věnována kapitola 8. První tři 

generátory (kapitoly 8.1 až 8.3) využívají spínaných technik, díky čemuž dosáhly 

výstupních proudů až do velikosti 100 A. Čtvrtý generátor (kapitola 8.4) využívá 

lineárního zdroje proudu řízeného napětím, díky čemuž může dodávat proudové pulsy 

libovolných tvarů, ale za cenu proudového rozsahu omezeného na 5 A. Vzhledem k 

širokému rozmezí indukčností aplikačních cívek musely být nalezeny nové přístupy 

řízení generace výstupních pulsů, aby byly spínané generátory vždy stabilní. V případě 

zdroje proudu řízeného napětím pak bylo nalezeno poněkud netradiční řešení, které jako 

koncový stupeň využívalo komerčně dostupného audio zesilovače. Tato nová řešení 

použitá v generátorech jsou shrnuta v kapitole 8.5. 
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Závěrem práce sice bylo zjištění, že inhibiční účinek magnetického vektorového 

potenciálu na růst bakterií E. coli se nepodařilo jednoznačně prokázat, nicméně to ani 

nebylo hlavní náplní této práce. Hlavní náplní práce bylo navrhnout systémy pro 

generování vektorového potenciálu bez přítomnosti jiných nežádoucích polí (a jiných 

vedlejších vlivů) a provést jejich komplexní analýzu. V práci byly navrženy dva takové 

systémy, jeden založený na toroidních cívkách o průměru 102 mm a druhý na cívkách o 

průměru 600 mm. V obou systémech byly odstraněny dva základní nedostatky, které 

mohly znehodnocovat výsledky biologických experimentů – nežádoucí pole a ztrátové 

teplo z cívek. V systému 102 mm toroidů k byly k oběma účelům použita dutá 

elektromagnetická stínění, do kterých byly cívky uzavřeny a ochlazovány proudem 

studeného vzduchu. V soustavě 600 mm toroidů byly použity stínicí krabičky, které 

byly následně zabudovány do vodního okruhu pro vyrovnávání teploty aplikačních a 

kontrolních vzorků. Tento systém přitom měl i dostatečné rozměry, aby do něj mohlo 

být vloženo velké množství vzorků současně, což bylo nutné pro dosažení statisticky 

významných dat. V neposlední řadě, díky rozměrům a použitému materiálu jádra se s 

600 mm systémem podařilo dosáhnout i vysoké intenzity vektorového potenciálu 

v řádu 10-2 Vsm-1. V souladu s cíli práce byly oba systémy při experimentech buzeny 

proudovými signály v širokém rozmezí frekvencí, a to od stejnosměrných (tj. 0 Hz) až 

do 1000 Hz. Lze tedy konstatovat, že cíle disertační práce byly naplněny.  

Daná problematika nebyla v této práci ani zdaleka vyčerpána. Během řešení byla 

nalezena celá řada nevyřešených problémů a možných cest dalšího výzkumu. Při studiu 

problematiky bylo zjištěno, že vektorový potenciál by mohl mít zvláště významný vliv 

na (anorganické) chemické reakce, které probíhají prostřednictvím kvantového 

tunelování valenčních elektronů či celých atomů [22]. V literatuře však žádný teoretický 

popis ani experimentální ověření možných účinků magnetického vektorového 

potenciálu na takové reakce nebyly nalezeny. Tím se tedy otvírá celé nové pole pro 

možný budoucí výzkum, jehož výhodou by navíc bylo to, že anorganické chemické 

reakce lze výrazně snadněji modelovat a měřit, než živé biologické materiály. Podobně 

neprobádanou oblastí je i účinek vektorového potenciálu na funkci enzymů, které 

organizmy používají k urychlení některých chemických reakcí a které též ke své 

činnosti často využívají kvantového tunelování. Další nezodpovězenou otázkou je, zda 

může mít vliv orientace bakterií vůči siločárám pole vektorového potenciálu. Teoreticky 

je možné, že účinek pole se projeví pouze na bakteriích, které jsou orientovány 

„vhodným“ směrem. Při experimentech v této práci byly použité bakterie E. coli 

v mikrotitračních jamkách orientovány zcela náhodně, takže výsledná velikost účinku 

mohla díky tomu být jen velmi malá. Nelze proto vyloučit, že jiné bakterie či biologické 

materiály by na vektorový potenciál mohly reagovat výrazně. 
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