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ABSTRAKT 

Předložená disertační práce pojednává o vlivu elektromagnetického pole na hmotnostní 

částice, které jsou v této práci považovány jako látky s nábojem. Teoretické znalosti byly 

prakticky vyzkoušeny na rostlinných organismech (raná somatická embrya, houbové 

patogeny), byl namodelován vliv elektromagnetického pole na buněčnou strukturu. 

Následně byla experimentálně potvrzena domněnka o vlivu elektromagnetického pole na 

hmotnostní částice. Těmto pokusům předcházelo teoretické studium problematiky a 

formulování příslušného řešení pomocí Maxwellových rovnic, ze kterých byly odvozeny 

další popisné rovnice a vzorce. Výsledky experimentů byly prezentovány na několika 

odborných konferencích a publikovány v odborných časopisech a sbornících. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Elektromagnetické pole, homogenní magnetické pole, gradientní pole, hmotnostní 

částice, biologické struktury, buněčné struktury, Maxwellovy rovnice, modelování 

magnetického pole 

 

 

ABSTRACT 

Presented dissertation discusses the influence of electromagnetic fields on the weight of 

the particles, which are considered in this work as substances with the hub. Theoretical 

knowledge was practically tested on plant organisms (early somatic embryos, fungal 

pathogens), theoretically the influence of electromagnetic field on cell structure was 

modeled. It was subsequently confirmed by a practical experiment assumption about the 

influence of electromagnetic fields on the weight of the particles. These experiments were 

preceded by a theoretical study of the problem and the formulation of a solution using 

Maxwell's equations, from which other descriptive equations and formulas were derived. 

The results of the experiments were presented at several professional conferences and 

published in professional journals and proceedings. 
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biological structures, cell structures, Maxwell's equations, magnetic field modeling 
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ÚVOD 

Disertační práce pojednává o vlivu magnetických polí na rostlinné organismy a o 

vlivu magnetických a elektromagnetických polí na neživou přírodu. Tato oblast je stále 

velmi neprobádaná a nabízí mnoho výzkumných otázek. První provedené biologické 

experimenty ukázaly [1] a [2], že v daném smyslu magnetická pole vykazují určitý 

statisticky významný vliv na vývoj a sporulaci rostlinných tkání, ale zůstala 

nezodpovězená otázka, jaké nástroje a parametry daného modelu jsou použitelné pro 

popis tohoto složitého systému ztělesněného například ve velmi jednoduché tkáňové 

struktuře. V různé dostupné literatuře [3–5] jsou představeny různé přístupy a cíle 

zkoumání vnějšího magnetického pole na okolní prostředí. 

Podle dřívější studie [6] zavádí silné vnější magnetické pole základní anizotropii 

do nestlačitelné magnetohydrodynamické turbulence. Došlo se k závěru, že turbulentní 

spektrum se dělí na dvě části:  

• V podstatě dvourozměrné spektrum s oběma rychlostmi pole a magnetické 

fluktuace kolmé k magnetickému poli. 

• Obecně slabší a téměř izotropní spektrum Alfvenových vln.  

Vliv vnějšího magnetického pole na biologický systém včetně nanočástic je poté 

analyzován a popsán společně s aktivací takového systém v článku [7]. V některých 

dalších publikacích je uváděna možnost vlivu vnějších magnetických polí na základě 

kvantové teorie, např. [7].  

V rámci disertační práce jsme provedli několik dílčích experimentů [8] a postupně 

byly testovány navrhované numerické modely. V jednotlivých krocích práce byly 

postupně změřeny a popsány rychlosti ohřevu experimentálního materiálu při působení 

vnějšího magnetického pole [9].  

Veškeré popsané metody a možnosti řešení vznikly řešením výzkumných projektů, 

ať už v rámci Grantové agentury České republiky, spoluprací s Ústavem přístrojové 

techniky Akademie věd České republiky a s Mendlovou univerzitou v Brně, tak 

zahraniční spoluprací s Institut Supérieur d’Electronique de Paris. 
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1 CÍL A ÚKOLY VÝZKUMU, FORMULACE 

KROKŮ VÝZKUMU 

Cílem práce je formulovat, odvodit a testovat možnost vlivu homogenního 

magnetického pole na živou i neživou přírodu. Vlastnosti magnetického pole jsou 

teoreticky ověřeny pomocí simulace v systémech Ansys a Comsol a následně jsou pomocí 

vypočítaných modelů prakticky realizovány. 

1.1 Hypotézy 

Práce má potvrdit nebo vyvrátit stanovené hypotézy.  

1. Magnetické pole má vliv na dynamické chování anorganického vzorku 

materiálu (H1).  

2. Magnetické pole má vliv růstové vlastnosti živého organického vzorku (H2).  

3. Magnetické pole má vliv na buněčný cyklus (H3). 

1.2 Formulace kroků a postupu: 

• Sestavení modelu pro vyhodnocení magnetického pole s respektování jeho 

vlivu na elektrický náboj biologické struktury. Vytvoření numerického 

modelu, který je vhodný pro analýzu metody konečných prvků (MKP) v 

systému ANSYS. Z dané analýzy následně sestavit experimentální úlohu. 

Výsledky experimentu jsou následně porovnány s numerickou analýzou, pro 

vyhodnocení budou použity techniky MRI zobrazení s podporou programu 

Matlab. 

• Zkoumání vlivu „stacionárního“ magnetického pole na živý biologický 

vzorek podle modelovaných předpokladů, vyhodnocení dílčích výsledků a 

ověření předpokládaných hypotéz. 

• Modelování a následné posouzení vlivu magnetických polí na buněčnou 

strukturu prokaryotické buňky. Výsledky implementovat do teoretického 

popisu změny chování organických/živých látek v magnetickém poli. 

• Zkoumání vlivu „stacionárního“ magnetického pole na vzorky neživého 

organismu, sestavení odpovídající konfigurace/situace podle 

předpokládaných modelů. Vyhodnocení výsledků, potvrzení nebo vyvrácení 

v hypotéze uvažovaných předpokládaných výsledků. 

• Z porovnání nalezených modelových řešení a experimentálních ověření, 

měření vyvodit zobecnění, a to potvrzením nebo vyvrácením níže uvedené 

hypotézy teorie o vlivu magnetického pole na změny dynamiky/růstu 

testovaného vzorku. 
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2 SOUČASNÝ STAV ZKOUMANÉ 

PROBLEMATIKY 

2.1 Vliv magnetického pole na lidský organismus 

2.1.1 Rizika z expozice neionizujícího magnetického záření  

Magnetická a elektromagnetická pole jsou emitována elektrickými spotřebiči, 

elektrickým vedením, elektromagnety a dalšími vodiči elektrického proudu. Během 

dvacátého století výrazně vzrostla úroveň polí, které mohou působit na lidské tělo, ale z 

praktických důvodů je hodnota expozice omezována. Pracovat v místech se silným 

vlivem elektromagnetického pole je dnes již téměř nemožné, na lehké předměty by 

působily translační nebo rotační síly, docházelo by k nevratné ztrátě informací atd. 

Mnohem více důležitá otázka se dotýká možných zdravotních rizik spojených se statickou 

a elektromagnetickou expozicí magnetického pole. Takové expozice vznikají hlavně z 

přenosu a využívání elektrické energie o daném výkonu při frekvencí 50/60 Hz. Existují 

také jiné způsoby, při kterých mohou magnetická pole interagovat s biologickou tkání, a 

tím může dojít k nevratným změnám biologických vlastností těchto tkání. Zda tyto změny 

vedou v dlouhodobém horizontu ke zdravotním rizikům, je stále otevřenou otázkou. Dle 

doporučení světové zdravotnické organizace (WHO - World Health Organization) by 

měly vzniknout a být popsány oficiální pokyny a standardy pro profesní nebo veřejné 

vystavení statickému a ELF magnetickému poli. Tyto pokyny jsou však předmětem 

rozsáhlé diskuze [10]. 

2.1.2 Vliv magnetického pole na buněčné struktury 

 

Nízkofrekvenční magnetická pole, (extremely low frequency electromagnetics 

fields (ELF - EMF)) - pod 3 kHz, vykazují vliv na buněčné procesy, jako jsou proliferace, 

regulace buněčného cyklu, diferenciace buněk, metabolismus a různé fyziologické 

charakteristiky buněk [13]. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (International 

Agency for Research on Cancer, IARC) klasifikovala tato pole jako možná karcinogenní 

rizika pro lidské organismy. Diskuze o jejich genotoxickém účincích však stále pokračuje 

kvůli nedostatečném počtu experimentálních in vivo důkazů. Provedené experimenty se 

však snažily prokázat především vliv ELF-EMF na buňky, které mají nějakým způsobem 

poškozenou DNA, nebo je zde prokázána změna v buněčném cyklu nebo v buněčné 

fyziologii [14]. Další dílčí experimenty potvrdily, že EMF (o maximální hodnotě 

expozice do 50 Hz) nemají vliv na vlastnosti DNA, i přesto, že je v buňce již prokázáno 

poškození genu ATM (ataxia telangiectasia-mutated protein, který je jedním z hlavních 

proteinů, které opravují DNA strukturu a zabraňují rakovinovému bujení) [15]. Stejně 

zanedbatelné jsou na buněčné struktury i tepelné účinky elektromagnetického záření 

(díky indukovaným elektrickým proudům v tkáních), pokud vezmeme v úvahu, že 

typické elektromagnetické pole je silně spojené s elektrickým zařízením, které ho 

produkuje.  
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Některé epidemiologické výzkumy uvádí možný zvýšený výskyt nádorů mozku u osob, 

které byly dlouhodobě vystaveny expozici magnetických polí. Data z těchto výzkumů tak 

mohou poukazovat na možnou souvislost mezi expozicí magnetického pole a nádory 

mozku. Dle výsledků, které byly porovnávány, nebyl však prokázán vliv magnetického 

pole na zvýšený výskyt těchto onemocnění ani zvýšená mutace DNA. Jen několik málo 

výzkumů se zabývalo vlivem dlouhé expozice velmi silného homogenního statického 

magnetického pole na buňky. Ani zde se však neprojevil významný vliv na změnu 

buněčného cyklu a nedošlo k významnému nárůstu zkoumaných nádorových buněk [16]. 

2.2 Vliv magnetického pole na rostlinné organismy 

2.2.1 Vliv magnetického pole na vyšší rostlinné organismy 

Vliv magnetických a elektromagnetických polí na živé organismy, zejména efekt 

magnetického pole na růst a vývoj rostliny byl objektem mnoha výzkumných prací. První 

studie byly prováděny a vědecky popsány již ve dvacátých a třicátých letech 20. století 

[17], kdy výsledky tohoto experimentu přinesly 100% zvětšení zkoumaných semenáčků 

v poměru k prodloužení semenáčků kontrolních pod vlivem magnetického pole. I další 

studie provedené v šedesátých letech 20. století [18], [19] vykázaly silný vliv 

magnetického pole na vývoj rostlinných kořenů. Smith a kol. (1993) zjistil, že pomocí 

různých kombinací magnetického pole by se daly měnit hodnoty hmotností kořenového 

systému, velikosti listů a také stonků. Obecně by se mohlo říct, že kořeny mohou být více 

náchylné k projevům vlivu magnetického pole o různých frekvencích než výhonky 

rostlin. Tato teorie byla potvrzena v mnoha vědeckých pracích, např. [18], [19] a [20]. 

 

Magnetické pole může být také používáno jako nástroj k předčištění semen, k 

zvýšení životnosti osiva a pro růst a výnos sazenic [21], [22]. Některé další studie také 

dokázaly, že využití vhodného magnetického pole vede ke zvýšenému vstřebávání a 

asimilaci živin a ke zlepšení fotosyntetických činností [19], [23]. Další studie také uvádějí 

možnost zmírnění inhibičních účinků tepla a stresu, pokud jsou rostliny vystaveny vlivu 

elektromagnetických polí o různé frekvenci. Ke zmírnění účinků těchto dvou, pro rostliny 

škodlivých faktorů, dochází vlivem zvýšení alkalických reakcí v rostlinné míze a dochází 

tím ke zdržení procesu stárnutí rostlin [22], [24], [25]. Některé fyziologické procesy a 

mechanismy v rostlinách vlivem elektromagnetického a magnetického pole nejsou však 

stále dobře pochopeny. Magnetická úprava semen předpokládá, že ke zvýšení výnosu 

semen dochází procesem, při kterém jsou ovlivněny biochemické pochody, které zahrnují 

volné radikály, a dále tím, že stimuluje aktivitu paramagnetických proteinů (hemoglobin, 

cytochrom nebo feritin) a enzymů [26], [27]. Účinek magnetického pole na rostlinné 

buňky je však obecně nalézán v různých aspektech. 

2.2.2 Vliv stacionárního magnetického pole na houbové patogeny 

Colletotrichum acutatum (J. H. Simmonds 1968) je houbový patogen s 

všudypřítomnou distribucí a velmi široká škála hostitelských rostlin. Tento organismus 

infikuje ovocné rostliny, zeleninu, okrasné rostliny, olejniny, pícniny, jehličnany a 

plevele. Výskyt C. acutatum byl v České republice prokázán na jahodách, vlčích bobech, 

třešních, rajčatech, jabloních a angreštu byly. C. acutatum způsobuje ekonomicky 
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významné ztráty zejména na jahodách, zatímco výrazné poškození kvality a množství 

výnosu jsou zaznamenány také na jiných hostitelských plodinách. V České republice 

tento patogen patří mezi nejzávažnější patogeny, pokud jde o jeho ekonomický dopad, 

způsobující ztráty až 100 %. Účinná obrana proti C. acutatum je založena na vhodných 

agronomických opatřeních, rezistentních odrůdách a přímé chemické nebo biologické 

ochraně [28]. 

2.3 Vliv na buněčné struktury živých organismů 

Na základě studia odborné literatury byly vytvořeny dva modely, které by mohly 

přiblížit možné důsledky vlivu magnetického pole na živé organismy. Oba modely byly 

voleny s ohledem na možné negativní účinky magnetického pole tak, aby nedošlo 

k porušení bioetických kodexů. Následná měření byla provedena za výrazné pomoci 

odborníků z Mendlovy univerzity v Brně. 

2.3.1 Vliv stacionárního magnetického pole na nižší vývojové 

organismy 

V dnešní době je mnoho výzkumných záměrů zaměřeno na celkové potlačení nebo 

alespoň částečné zpomalení růstu a vývoje mikroorganismů. Výsledky těchto výzkumů 

jsou následně využity v mnoha praktických situacích, například v zemědělství, medicíně 

a potravinářství. Výzkumy se však zabývají použitím chemických nebo fyzikálních 

činitelů, které buď mikroorganismy zničí, nebo zabrání jejich růstu a vývoji. Mnoho 

chemických antimikrobiálních látek je schopno zabít nebo inhibovat růst 

mikroorganismů. Mezi těmito činidly mají zásadní význam konzervační látky v 

potravinách, kde se netoxická antistatická činidla používají k inhibici růstu 

mikroorganismů [29]. Z některých experimentů vyplývá, že by měly být více využívány 

fyzikální činitelé (nízká teplota, zmrazení, sušení a ozáření krátkých elektromagnetických 

vln), aby se zabránilo přímému přidávání látek, které by mohly být potenciálně škodlivé 

pro lidské zdraví. Je ale nutné si uvědomit, že půda obsahuje velmi širokou škálu forem 

života, které mohou komunikovat s rostlinami. Vztahy mezi těmito organismy žijící v 

půdě jsou složité, některé jsou antagonistické a ostatní jsou vzájemně prospěšné. Některé 

přístupy ke kontrole houbových patogenů a hlístic je založen na narušení chitinu, který je 

obecně přítomen v buněčných stěnách hub a vnější vrstvě hlístic [29]. 

 

Mezinárodní diskuse o problému možných biologických účinků 

elektromagnetických polí, vedly k testování možnosti, že taková pole mohou být použity 

jako velmi levný a snadný prostředek, který se podílí na inhibici růstu mikroorganismů 

na rostlinných tkáních. Z tohoto důvodu bylo provedeno několik experimentů a navrhnuto 

několik modelů, ve kterých byly použity bakterie Serratia marcescens. Tyto bakterie jsou 

jedny z nejčastěji se vyskytujících patogenů v mladých výhoncích rostlin. Výsledky 

experimentů však stále nedokážou jednoznačně určit pozitivní vliv na potlačení růstu 

těchto bakterií, protože vývoj patogenů je úzce spojen s vývojem napadené rostliny [30]. 

Z tohoto důvodu je nutné provádět další experimenty, které potvrdí nebo vyvrátí možnost 

pozitivního vlivu na omezení výskytu rostlinných patogenů. Několik dalších experimentů 

se zaměřilo na vliv magnetických polí na sporulaci vybraných druhů houbových 

patogenů. Při těchto experimentech bylo prokázáno, že stacionární magnetické pole, 
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jehož velikost magnetické indukce je několikanásobně větší než velikost 

geomagnetického pole, dokážou zmenšit sporulaci a tvorbu nových konidií 

(spory vzniklé nepohlavním způsobem) u těchto patogenů. Bohužel se však stále jedná o 

laboratorní experimenty, kde uvedení v praxi nemusí nikdy nastat [31]. 

 

2.4 Magnetické pole a jeho popis 

Magnetické pole je elektromagnetické pole, které vytváří silové účinky na statické 

nebo i pohybující se náboje ve vnitřních strukturách materiálů. Magnetické pole se jako 

každé další pole projevuje silovými účinky. Magnetické pole je vektor, který má 

v každém bodu prostoru danou velikost a směr. Silové účinky magnetického pole se 

nejvíce projevují v oblasti magnetického pólu, každý magnet má tyto póly dva, umístěné 

na opačných stranách, jak je ukázáno na obrázku níže (Obr. 2.1) [32]. Póly jsou opačně 

orientované, mezinárodní dohodou bylo stanoveno označování těchto pólů jako severní 

„N“ (north) a jižní „S“ (south). Magnet je dipól, má neoddělitelné póly. Pokud by došlo 

k rozřezání magnetu, vznikla by opět dvojice opačně orientovaných pólů. Magnetické 

pole je znázorněno indukčními čarami. Konvencí byl dohodnut jejich směr, vycházejí ze 

severního zdroje magnetického pole a vstupují do zdroje jižního [32].  

 

Obr. 2.1: Magnetické indukční čáry [32] 

 

Silové působení magnetického pole mezi určitými (zmagnetizovanými) látkami 

bylo známo již ve starověku. Z látek jevících takové chování byly známy některé nerosty 

obsahující především oxidy železa (magnetit Fe3O4, maghemit γ-Fe2O3 apod.) a také 

kovové železo. Zdrojem magnetického pole mohou být zmagnetovaná tělesa nebo 

makroskopické elektrické proudy.  

Původ magnetického pole, ve fyzikálním významu, je v pohybu elektricky nabité 

částice, například pohyb nabité částice mimo pevnou látku, pohyb nosiče náboje ve vodiči 

i polovodiči nebo pohyb elektronu uvnitř atomů. Na pohybující se částici působí 

elektrická síla od ostatních nábojů nebo magnetická síla vyvolaná magnetickým polem, 

které vzniklo pohybem nábojů (závisí na rychlosti náboje). 



 17 

2.4.1 Základní vlastnosti magnetického pole 

Zdrojem magnetického pole mohou být zmagnetovaná tělesa nebo makroskopické 

elektrické proudy. Původ magnetického pole, které je zde myšleno jako fyzikální pole, je 

v pohybu elektricky nabité částice. Jedná se například o pohyb nabité částice mimo 

pevnou látku, pohyb nosiče náboje ve vodiči i polovodiči nebo pohyb elektronu uvnitř 

atomů. Na pohybující se částici působí elektrická síla od ostatních nábojů nebo 

magnetická síla vyvolaná magnetickým polem, které vzniklo pohybem nábojů (závisí na 

rychlosti náboje). 

Podrobný kvantitativní rozbor výsledků dílčích experimentů dovoluje formulovat 

základní definiční vztah pro fyzikální veličinu charakterizující magnetické pole – 

magnetická indukce B  [T, tesla]. Uvažujme částici malých rozměrů nesoucí náboj q, který 

je považován za bodový náboj. Jestliže se tato částice pohybuje v blízkosti vodičů 

protékaných proudem nebo v blízkosti zmagnetizovaných těles, můžeme celkovou sílu F, 

která působí na částice vyjádřit pomocí Lorentzova vztahu 

 

 𝑭 = 𝑞[𝑬 + 𝑣 × 𝑩], (2.1) 

 

ve kterém v vyjadřuje rychlost částice v dané inerciální soustavě. Vzorec může být 

považován za definiční vztah pro intenzitu elektrického pole E i pro magnetickou indukci 

B. V případě, že elektrické pole je v daném místě nulové, působí na částici jen magnetická 

síla, která je dána vztahem 

 

 𝐹 = 𝑞(𝑣 × 𝑩). (2.2) 

 

Je možné odvodit, že magnetické pole o velikosti 1 Tesla působí na náboj jednoho 

coulombu, který se pohybuje rychlostí jednoho metru za sekundu silou jednoho newtonu 

(za předpokladu, že směr rychlosti náboje je kolmý ke směru pole). 

 

Jako pro každé vektorové pole, lze také pro magnetickou indukci zavést pojem toku. 

Magnetický tok Φ. Pro libovolnou orientovanou plochu S platí 

 

 
𝑩 =

𝛷

𝑆
 

(2.3) 

 

Jednotkou magnetického toku je jeden weber (Wb). Veškerá dosavadní 

experimentální zkušenost ukazuje, že magnetický tok libovolnou uzavřenou plochou S je 

roven nule (4. Maxwellova rovnice v integrálním tvaru). 

 

 𝛷 = 𝑩 × 𝑆 (2.4) 

 

Rovnice (3.4) vyjadřuje poznatek, že v přírodě neexistují „magnetické náboje", 

které by tvořily zdroje magnetického pole. Magnetické indukční čáry, jimiž je možné 

magnetické pole zobrazovat, jsou tedy vždy uzavřené křivky (Obr. 2.1).  

 Modelovaná veličina magnetické indukce B (x, y, z, t) je vyjádřena svou velikostí 

B, souřadnicemi v prostoru (x, y, z) a nakonec svým průběhem v čase t. Tato pole se často 

zobrazují pomocí ekvipotenciálních hladin, tedy míst, na nichž je v daném čase B (x, y, z, 
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t) konstantní. Mezi příklady takových polí lze zařadit např. rozložení hustoty náboje v 

prostoru, elektrického potenciálu nebo teplotní pole. U vektorového pole je kromě 

velikosti v závislosti na prostoru a čase, definován také směr dané vektorové veličiny. 

Zobrazení magnetické indukce se provádí pomocí siločar nebo vektorů zobrazených ve 

vybraných bodech prostoru. Siločára daného vektoru je křivka, jejíž tečný vektor je v 

každém bodě oblasti s daným vektorem rovnoběžný. 

2.4.2 Maxwellovy rovnice pro stacionární magnetické pole  

Maxwellovy rovnice jsou základními rovnicemi makroskopické elektrodynamiky. 

Tyto rovnice popisují elektromagnetické pole v každém bodě prostoru. Vlastnosti 

makroskopického elektromagnetického pole se podařilo shrnout do čtyř obecně platných 

fyzikálních zákonů. Jsou jimi Gaussův zákon, Ampérův zákon (zobecněný na případ 

celkového nestacionárního proudu), Faradayův zákon elektromagnetické indukce a zákon 

o neexistenci magnetických nábojů.  

První Maxwellova rovnice vychází z Ampérova zákona celkového proudu. Součet 

vodivého proudu indukovaného Iind, vodivého proudu vnuceného zdroji Ivn a proudu 

posuvného dψ/dt (časově proměnné vnější elektrické pole způsobí časově proměnnou 

polarizaci dielektrika, vázaný pohyb nábojů v rámci neutrálních atomů dielektrika se při 

pohledu zvnějšku jeví jako proud), které procházejí v kladném směru plochou 

ohraničenou uzavřenou křivkou l, je roven cirkulaci vektoru intenzity magnetického pole 

H po této křivce.  

 
∮ 𝑯. 𝑑𝒍 = 𝐼𝒊𝒏𝒅 + 𝐼𝒗𝒏 +

𝑑𝜓

𝑑𝑡𝑙

. 
(2.5) 

  

Druhá Maxwellova rovnice vyjadřuje Faradayův indukční zákon. Záporně vzatá 

časová změna magnetického indukčního toku −𝑑𝜙/𝑑𝑡 plochou, která je ohraničená 

spojitou křivkou l, je rovna cirkulaci vektoru intenzity elektrického pole E po této křivce  

 

 
∮ 𝑬.𝑑𝒍 = −

𝑑𝜙

𝑑𝑡
.

𝑙

 
(2.6) 

 

Rovnice (2.5) a (2.6) ilustrují jednolitost elektromagnetického pole. První rovnice uvádí, 

že proudy (elektrické projevy pole) jsou zdrojem vírové složky magnetického pole. Druhá 

rovnice vysvětluje fakt, že časová změna magnetického indukčního toku je zdrojem 

vírové složky pole elektrického.  

Třetí Maxwellova rovnice v integrálním tvaru je Gaussova věta elektrostatiky. 

Výtok vektoru elektrické indukce D ven z uzavřené plochy S je roven náboji Q v 

prostoru ohraničeném plochou S  

 

∮ 𝑫. 𝑑𝑺 = 𝑄.

𝑺

 

(2.7) 

Z rovnice (2.7) vyplývá, že zdrojem zřídlové složky elektrického pole je prostorový 
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náboj. 

Čtvrtá Maxwellova rovnice v integrálním tvaru vyjadřuje zákon spojitosti siločar 

magnetické indukce. Integrál vektoru magnetické indukce B po uzavřené ploše S je roven 

nule.  

 

∮ 𝑩. 𝑑𝑺 = 0.

𝑆

 

(2.8) 

Z tohoto důvodu neexistují zřídlové složky magnetického pole. 

Popis elektromagnetického pole integrálními rovnicemi má obecnou platnost. 

Analýza pole, tedy hledání prostorového nebo časového rozložení intenzit nebo indukcí 

pole, je však prostřednictvím těchto rovnic velmi složitá. Pro mnoho situací dosud 

neexistuje analytické řešení pomocí rovnic v integrálním tvaru, k jejich vyřešení je nutné 

použít numerické metody. Další možností řešení je převedení integrálního stavu rovnic 

na rovnice diferenciální.  

2.4.3 Maxwellovy rovnice v diferenciálním tvaru  

V diferenciálním stavu představují výše uvedené, obecně platné, fyzikální zákony 

soustavu čtyř parciálních diferenciálních rovnic, Maxwellových rovnic 

elektromagnetického pole.  

 
𝑟𝑜𝑡𝑯 = 𝑱𝑖𝑛𝑑 + 𝑱𝑣𝑛 +

𝜕𝑫

𝜕𝑡
 

(2.9) 

 𝑑𝑖𝑣𝑫 = 𝜌 (2.10) 

 

Rovnice (2.9) a (2.10) se mohou nazývat první sérií Maxwellových rovnic a udávají 

vzájemný vztah mezi vektory elektromagnetického pole, objemovou hustotou volných 

nábojů ρ a hustotou volných proudů J.   

 
𝑟𝑜𝑡𝑬 = −

𝜕𝑫

𝜕𝑡
 

(2.11) 

 𝑑𝑖𝑣𝑩 = 0. (2.12) 

   

Rovnice (2.11) a (2.12), nazývané druhá série Maxwellových rovnic, vyznačují 

obecně platné vlastnosti vektoru intenzity elektrického pole E a magnetické indukce B.  

2.4.4 Nabitá částice v magnetickém poli 

Mikroskopický popis elektromagnetického pole 

První mikroskopickou teorii elektromagnetických jevů vyslovil H. A. Lorentz v 

devadesátých letech devatenáctého století. Výchozím bodem jeho teorie byla v té době 

již přijímaná představa o atomové struktuře látek. Lorentz předpokládal, že látkové 

prostředí je složeno z elementárních (mikroskopických) kladných a záporných 
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elektrických nábojů, které jsou zdrojem každého elektromagnetického pole. Toto pole 

může být považováno za elektromagnetické pole ve vakuu a může být popsáno 

odpovídajícími rovnicemi Maxwellova typu.  

Elektrický náboj, který tvoří zdroj elektromagnetického pole, je z hlediska této teorie 

chápán jako jedna z primárních charakteristik jeho mikroskopických nositelů. Chování 

těchto nositelů je podmíněno jejich fyzikální podstatou a nemůže být odvozeno jen z 

rovnic elektromagnetického pole. Je-li však vytvořen model postihující některé podstatné 

stránky chování uvedených objektů, mohou být rovnice elektromagnetického pole 

použity nejen k určení tohoto pole, ale také k určení zpětného působení 

elektromagnetického pole na nositele náboje.   

Základem Lorentzovy mikroskopické teorie je předpoklad, že jediným zdrojem 

elektromagnetického pole jsou mikrofyzikální částice, které jsou nositeli náboje. Tímto 

předpokladem lze popsat libovolné elektromagnetické pole pomocí prostorového 

rozložení a pohybu těchto elementárních nábojů ve vakuu.  

Je zavedena veličina ρ(m) (r, t), která vyjadřuje okamžitou hodnotu objemové hustoty 

náboje v daném bodě. Pohyb mikroskopických nábojů je popsán polem rychlosti v(m) (r, 
t), proto může být zavedena hustota mikroskopického proudu.  

 𝒋(𝑚)(𝒓, 𝑡) = 𝜌(𝑚)(𝒓, 𝑡)𝒗(𝑚)(𝒓, 𝑡). (2.13) 

 

Pohybující se elementární náboje vytvářejí podle Lorentzových předpokladů 

mikroskopická a elektromagnetická pole, jejichž vektory e (r, i), d (r, i), b (r, i), h (r, i), 

jsou s veličinami ρ(m), v(m), j(m) ve vztahu popsaném pomocí Maxwellových rovnic. Podle 

tohoto pojetí je možné toto mikroskopické pole považovat za pole ve vakuu, proto platí 

relace d = ε0 e, b = μ0 h. Libovolné elektromagnetické pole ve vakuu je možné popsat 

pouze dvěma vektorovými funkcemi. Vektor intenzity elektrického pole a vektor 

magnetické indukce. Pomocí soustavy Maxwellových rovnic (3.9-3.12) je pak možné 

psát Lorentzovy rovnice pro mikroskopická pole ve tvaru 

 
𝑑𝑖𝑣 𝑬 =

𝜌(𝑚)

𝜀0
, 𝑟𝑜𝑡 𝑩 = 𝜇0𝜌

(𝑚)𝒗(𝑚) +
1

𝑐2
𝜕𝒆

𝜕𝑡
, 𝑟𝑜𝑡 𝑬 = −

𝜕𝒃

𝜕𝑡
, 𝑑𝑖𝑣 𝑩 = 0. 

(2.14) 

 

Vzhledem k tomu, že rovnice (2.14) popisují pole ve vakuu, jsou formálně 

jednodušší než rovnice Maxwellovy a z fyzikálního hlediska obecnější. Lze na ně pohlížet 

jako na primární, tj. výchozí rovnice, a makroskopické Maxwellovy rovnice z nich 

vyvodit. Elektromagnetické pole popisované Lorentzovými rovnicemi je z fyzikálního 

hlediska principiálně nestacionární, neboť mikročástice jsou v neustálém komplikovaném 

pohybu. Vektory e a b mají v rámci Lorentzovy teorie opět význam veličin, které popisují 

silové účinky na pohybující se mikroskopické náboje. Platí pro ně definiční rovnice 

analogická s rovnicí (2.1); objemová hustota síly působící na tyto náboje je dána výrazem  

 𝒇 = 𝜌(𝑚)[𝒆 + 𝒗(𝑚) × 𝒃]. (2.15) 

 

Předpoklad o platnosti Lorentzových rovnic (2.14) zahrnuje v sobě i požadavek, aby 

také v mikroskopickém měřítku platil zákon zachování náboje. Odvozená rovnice 
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kontinuity z rovnice (2.14) má potom tvar 

 
𝑑𝑖𝑣(𝜌(𝑚)𝒗(𝑚)) +

𝜕𝜌(𝑚)

𝜕𝑡
= 0 

(2.16) 

 

Veličiny e, b, ρ(m), v(m), j(m), které vystupují v rovnicích mikroskopického pole, mají 

jiný fyzikální smysl než analogické veličiny E, B, ρ, v, j, se kterými se pracuje při 

vyšetřování makroskopického pole. Například mikroskopická hustota náboje ρ(m) 

představuje veličinu udávající okamžité rozložení nábojů v prostoru, které je dáno 

okamžitými polohami jednotlivých mikroskopických nositelů náboje (elektronů, 

atomových jader apod.). Je zřejmé, že její hodnota se bude měnit o mnoho řádů již v rámci 

rozměrů jednoho atomu, tj. na vzdálenosti 10-10 m, a dokonce i uvnitř atomového jádra s 

rozměry 10-15 m. Podobně vektory e a b vyjadřují okamžité hodnoty pole v daném bodě. 

Pomocí vztahu (2.15) by bylo možné vyjádřit okamžitou hodnotu síly, která by působila 

na jediný elektron umístěný v libovolném bodě prostoru i uvnitř látkového prostředí. 

Vektory makroskopických polí E a B takovou možnost nedávají a podobná 

mikroskopická pole nejsou ani dostupná přímým experimentálním měřením. 

Pohybová rovnice 

Uvažujme částici o klidové hmotnosti m0 nesoucí náboj q, která se pohybuje ve 

vakuu v elektromagnetickém poli popsaném intenzitou elektrického pole E a 

magnetickou indukcí B. Obecnou pohybovou rovnici této částice lze získat dosazením 

vztahu pro Lorentzovu sílu (2.1) do pohybové rovnice   

 𝑑𝒑

𝑑𝑡
= 𝑭. 

(2.17) 

 

Rovnice má potom tvar 

 𝑑𝒑

𝑑𝑡
= 𝑞𝑬 + 𝑞(𝑣 × 𝑩), 

(2.18) 

 

kde p popisuje hybnost částice a 𝑣 její rychlost. Tato rovnice platí zcela obecně i 

pro vysoké rychlosti. V nerelativistickém přiblížení, kdy je rychlost v malá ve srovnání s 

rychlostí světla, místo (2.1) dostáváme  

 
𝑚0

𝑑𝒑

𝑑𝑡
= 𝑞𝑬 + 𝑞(𝑣 × 𝑩). 

(2.19) 

 

Bude-li poloha částice popisována ve zvolené pravoúhlé soustavě souřadnic 

pomocí polohového vektoru r = r (x, y, z), pohybová rovnice může být vyjádřena jako 

jedna vektorová diferenciální rovnice pro neznámou funkci r = r(t).  

 𝑚0�̈� =  𝑞𝑬 + 𝑞(𝑣 × 𝑩), (2.20) 

 

nebo (po rozepsání do složek) jako trojici diferenciálních rovnic pro neznámé 

složky polohového vektoru x = x(t), y = y(t), z = z(t).  
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 𝑚0�̈� =  𝑞𝑬𝑥 + 𝑞(�̇� × 𝑩)𝑥, 

𝑚0�̈� =  𝑞𝑬𝑦 + 𝑞(�̇� × 𝑩)𝑦, 

𝑚0�̈� =  𝑞𝑬𝑧 + 𝑞(�̇� × 𝑩)𝑧 , 

(2.21) 

Z tvaru rovnic (2.19) až (2.21) je patrná jejich důležitá vlastnost. V 

elektromagnetickém poli, libovolné prostorové a časové závislosti, je pohyb částice určen 

jen jejím němým nábojem q/m0  [34].  

Energie a hybnost částice 

Užitím vztahu (2.1) pro Lorentzovu sílu lze vypočítat práci, kterou 

elektromagnetické pole dodá pohybující se nabité částici. Během velmi krátkého 

časového intervalu 𝑑𝑡 se částice posune o 𝒅𝒓 = 𝑣. 𝑑𝑡 a Lorentzova síla F vykoná práci 𝑭. 
𝑑𝒓 = (𝑭. 𝑣)𝑑𝑡. Jelikož platí (𝑣ℜ × 𝑩). 𝑣 = 0, je vykonaná práce rovna 𝑞(𝑣. 𝐄)𝑑𝑡. 
Okamžitý výkon dodávaný elektromagnetickým polem částici lze tedy vyjádřit jako 𝑞(𝑣. 
𝑬). Předpokládáme-li dále, že v soustavě nenastávají žádné další přeměny energie, musí 

být dodaná práce spotřebována na zvýšení kinetické energie částice. Pro časovou změnu 

této kinetické energie 𝑑𝑊𝑘/𝑑𝑡 musí platit  

 𝑑𝑊𝑘

𝑑𝑡
= 𝑞. (𝑣. 𝑬). 

(2.22) 

 

Vztah (2.22) představuje obecné vyjádření zákona zachování energie pro 

vyšetřovanou soustavu. Musí tedy platit v každé situaci, například při libovolné, tj. i 

relativistické, rychlosti částice.  

Obecná pohybová rovnice (2.17) spolu s rovnicí (2.22) dovolují jednoduše 

vyjádřit vztah mezi změnou kinetické energie a časovou změnou hybnosti částice. Po 

vynásobení pohybové rovnice (2.17) skalárně rychlostí v a (𝑣ℜ × 𝑩). 𝑣 = 0, 
dostaneme  

 𝑑𝒑

𝑑𝑡
= 𝑞. (𝑣. 𝑬). 

(2.23) 

 

Po dosazení rovnice (2.22) je následně výsledek 

 𝑑𝑊𝑘

𝑑𝑡
= 𝑣.

𝑑𝒑

𝑑𝑡
. 

(2.24) 

 

Z hlediska Newtonovy formulace klasické mechaniky jsou mechanické účinky 

elektromagnetického pole v plné obecnosti vyjádřeny Lorentzovou silou a pohybová 

rovnice (2.17) popisuje zcela obecně mechanické účinky elektromagnetického pole na 

nabitou částici. Její důsledky jsou v rámci nekvantové mechaniky v plné shodě s veškerou 

experimentální zkušeností.   

Jiný pohled na uvedený problém poskytuje analytická mechanika, v níž pojem síly 

není primárním pojmem. Existuje několik možných způsobů formulace zákonů 

mechaniky bez použití pojmu síly. Pro speciální případ pohybu volné nabité částice v 



 23 

elektromagnetickém poli je využit princip tzv. Lagrangeovy rovnice II. druhu. Tyto 

rovnice jsou diferenciální rovnice, kterým musí vyhovovat tzv. Lagrangeova funkce L. 

Pro volnou částici studovanou v kartézských souřadnicích r  ℜ ≡ (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) mají tvar   

 𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕𝑥�̇�
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑥𝑖
= 0, 

(2.25) 

 

kde 𝑖 = 𝑑𝑥𝑖/𝑑𝑡 a i = 1, 2, 3. Pro částici pohybující se v potenciálním poli je 

Lagrangeova funkce rozdílem kinetické Wk a potenciální energie 𝑈(𝒓, 𝑡) částice  

 𝐿 = 𝑊𝑘 − 𝑈(𝒓, 𝑡). (2.26) 

 

Je-li působení pole na částici závislé na její rychlosti, je nutné Lagrangeovu funkci 

vyjádřit pomocí zobecněné potenciální funkce 𝑈 (𝒓,̇ 𝒓, 𝑡) závislé na rychlosti  

 𝐿 = 𝑊𝑘 − 𝑈(𝒓,̇ 𝒓, 𝑡). (2.27) 

 

Pohyb částice ve stacionárním magnetickém poli  

Pro časově neměnná homogenní pole lze pohybovou rovnici jednoduše integrovat. 

Magnetické pole je orientováno ve směru osy z. Uvažme nejdříve speciální situaci, kdy 

počáteční rychlost částice v0, mnohem menší než rychlost světla c, je kolmá ke směru z, 

tj. leží v rovině x, y. Lorentzova síla má konstantní velikost q v0 B a bude stále kolmá ke 

směru rychlosti. Magnetické pole nebude tedy podle (2.18) měnit velikost rychlosti 

částice, ale bude její dráhu zakřivovat konstantním dostředivým zrychlením  

 
𝑎 =

(𝑞𝑣0𝑩)

𝑚0
. 

(2.28) 

 

Částice tedy bude konat rovnoměrný kruhový pohyb v rovině x, y s úhlovou 

frekvencí   

 𝜔𝑐 =
𝑞

𝑚0
𝑩 

(2.29) 

 

nazývanou cyklotronová frekvence. Poloměr kružnice R0, po které se částice bude 

pohybovat, tzv. cyklotronový poloměr, je dán vztahem  

 𝑅0 =
𝑣0
𝜔𝑐
. (2.30) 

 

V případě libovolné orientace počáteční rychlosti v0  bude Lorentzova síla F dána 

jen složkou v0,⊥ do roviny x,  y  kolmé ke směru magnetického pole; F = v0,⊥ B. Částice 

tedy bude v rovině x, y konat rovnoměrný kruhový pohyb se stejnou cyklotronovou 

frekvencí ωc a poloměrem  
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𝑅0 =

𝑣0, ⊥

𝜔𝑐
 

(2.31) 

 

a současně rovnoměrný přímočarý pohyb ve směru osy z rychlostí v0,||. 
Výsledkem bude pohyb po šroubovici (Obr. 2.2). 

 

Obr. 2.2: Pohyb nabité částice v homogenním magnetickém poli [35] 

 

 

Právě vyšetřený charakter pohybu zůstane zachován i při velkých rychlostech. 

Magnetické pole nemůže měnit velikost hybnosti částice, ale jen její směr, faktor 

 𝑚0

√1 −
𝑣0
2

𝑐2

, (2.32) 

 

který závisí jen na čtverci rychlosti, a tedy jen na velikosti hybnosti, bude zachovávat 

svoji hodnotu po celou dobu pohybu. Mezi časovou změnou hybnosti a časovou změnou 

rychlosti tedy bude platit vztah 

 𝑑𝒑

𝑑𝑡
=

𝑚0

√1 −
𝑣0
2

𝑐2

𝑑𝒗

𝑑𝑡
= 𝑞(𝒗 × 𝑩). 

(2.33) 

 

Pohybová rovnice při velkých rychlostech se tedy liší jen faktorem (2.32), kterým 

musí být rovněž korigována cyklotronová frekvence ωc. Dostáváme pro ni místo vztahu 

(2.29) vztah 
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𝜔𝑐 =
𝑞

𝑚0
𝑩√1 −

𝑣0
2

𝑐2
. 

(2.34) 

 

Je důležité si všimnout směru rotace nabité částice. Z výrazu pro Lorentzovu sílu 

vyplývá, že nezávisle na znamení náboje q, rotuje částice v takovém smyslu, že 

orientujeme-li plochu S opisované smyčky podle pravidla pravotočivého šroubu 

vzhledem ke směru proudu I reprezentovaného částicí (viz Obr. 2.3), bude směr vektoru 

S mířit proti směru magnetického pole B. Opačně, vůči směru magnetického pole, bude 

orientován i vektor magnetického momentu m = IS, který rotující částici reprezentuje 

[35]  

  

Obr. 2.3: Orientace dráhy nabité částice při pohybu v magnetickém poli: a) q<0, b) q>0 [35] 

Teoretický popis vlivu magnetického pole na teplotní změny 

Pro modely s rozloženými parametry elektromagnetického pole mohou být využity 

parciální diferenciální rovnice, které jsou založeny na teorii elektromagnetického pole 

(viz rovnice 2.9 a 2.10). Tyto rovnice mohou být formulovány společně se soustřednými 

parametry modelu.   

Síly, které působí na pohybující se elektrický náboj v elektromagnetickém poli, lze 

vyjádřit pomocí obecné rovnice pro objemovou hustotu síly, která působí na částici s 

nábojem (viz rovnice 2.15). Následně je možné vyjádřit specifickou sílu, která působí na 

částici s nábojem jako  

 

∫
𝑓𝑒
𝑞𝑒
𝑑𝑉 = (𝑬 + 𝒗 × 𝑩).

Ω

0

 

(2.35) 

 

Pro kvantově mechanický model, který je popsán soustřednými parametry, bude tato 

síla iniciovat změnu nabité částice We, což může způsobit změnu frekvence ω kmitavého 

pohybu částic. Tento děj je popsán výrazem  
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∆𝜔0 =

𝜕𝜔

𝜕𝑊𝑒
∆𝑊𝑒 , 

(2.36) 

 

kde ω0 vyjadřuje frekvenci kmitu elektricky nabité částice, ∆𝜔0 změnu frekvence 

kmitu částice a ∆𝑊𝑒 změnu energie elektricky nabité částice. Změny oscilačního kmitočtu 

elektricky nabité částice mohou být kladné ve směru tlumení elektrického pohybu náboje 

nebo záporné během jeho zrychlení. Závislost frekvence elektricky nabité částice na 

ustálených hodnotách elektromagnetického pole může být vyjádřena jako 

 

𝜔0 ≈ √
|𝑞𝑒(𝑬 + 𝒗 × 𝑩)|

𝑚𝑒𝑠
, 

(2.37) 

 

kde s  je charakteristika střední vzdálenosti kmitání částice s elektrickým nábojem 

qe, která se pohybuje v ustáleném stavu rychlostí v, me vyjadřuje množství elektricky 

nabitých částic v magnetických polích s magnetickou indukcí B. Numerický model je 

založen na formulaci rovnic elektromagnetických polí pro množství intenzity a indukce 

viz rovnice (2.9) až (2.12). Pokud bude respektována rovnice kontinuity 

 
𝑑𝑖𝑣𝑱𝑇 = −

𝜕𝜌

𝜕𝑡
,  

𝑱𝑇 = 𝑱 + 𝜌𝑣 + 𝑗𝑐𝜌𝒖𝑡, 

(2.38) 

 

kde j je symbol pro imaginární složku a c je rychlost světla ve vakuu, pak mohou být 

rovnice (2.9) a (2.11) popsány ve tvaru 

 
𝑟𝑜𝑡𝑬 = −

𝜕𝑩

𝜕𝑡
+ 𝑟𝑜𝑡(𝑣 × 𝑩) −

1

𝛾
𝑟𝑜𝑡(𝜌𝑣 + 𝑗𝑐𝜌𝒖𝑡 + 𝑱), 

𝑟𝑜𝑡𝑯 = 𝛾𝑬 + 𝜌𝑉 + 𝛾(𝑣 × 𝑩) +  𝑗𝑐𝜌𝒖𝑡 +
𝜕𝑫

𝜕𝑡
+ 𝑟𝑜𝑡(𝑣 × 𝑫). 

(2.39) 

 

Kde γ označuje vodivost prostředí (z makroskopického hlediska). Po spojení 

makroskopického konceptu modelu EMHD s mikroskopickým konceptem pohybující se 

částice se jeho dynamika projeví v daném toku 𝑱𝑇 z rovnice (2.38) 

 

𝑱𝑇 = 𝛾𝑬 + 𝜌𝑣 + 𝑗𝑐𝜌𝒖𝑡 +
𝛾

𝑞𝑒
(
𝑚𝑒𝑑𝒗

𝑑𝑡
+ 𝑙𝒗 + 𝑘∫ 𝒗𝑑𝑡

𝑡

), 

(2.40) 

 

kde me je množství modelu se soustředěnými parametry – částice hmoty, která je 

určena vztahem 
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𝑚𝑒 = 𝑚0√(1 −
𝑣2

𝑒2
), 

(2.41) 

 

kde l je koeficient tlumení, k vyjadřuje koeficient tuhosti okolního prostředí. 

Materiálové vztahy pro makroskopické části modelu jsou reprezentovány výrazy 

 𝑩 = 𝜇0𝜇𝑟𝑯,𝑫 = 𝜀0𝜀𝑟𝑬, (2.42) 

 

kde indexy permeability a permitivity r značí množství relativní hodnoty a hodnotu 

veličiny pro vakuum 0. Propojení mezi makroskopickými a mikroskopickými částmi 

modelu je popsáno vztahy, které působí na jednotlivé elektricky nabité částice v 

elektromagnetickém poli (viz 2.39) 

𝑟𝑜𝑡𝑬 = −
𝜕𝑩

𝜕𝑡
+ 𝑟𝑜𝑡(𝒗 × 𝑩) −

1

𝛾
𝑟𝑜𝑡 (𝜌𝒗 + 𝑗𝑐𝜌𝒖𝑡 + 𝑱 + (

𝑚𝑒𝑑𝒗

𝑑𝑡
+ 𝑙𝒗 + 𝑘∫ 𝒗𝑑𝑡

𝑡

)), 

 

(2.43) 

 

𝑟𝑜𝑡𝑯 =  𝛾𝑬 + 𝜌𝑣 + 𝑗𝑐𝜌𝒖𝑡 +
𝛾

𝑞𝑒
(
𝑚𝑒𝑑𝒗

𝑑𝑡
+ 𝑙𝒗 + 𝑘∫ 𝒗𝑑𝑡

𝑡

) + 𝑗𝑐𝜌𝒖𝑡 +
𝜕𝑫

𝜕𝑡

+ 𝑟𝑜𝑡(𝑣 × 𝑫). 

 

 

Spojení obou modelů je definováno pomocí rovnice (2.40) a vzorce 

 

𝒒𝒆(𝑬 + 𝒗 × 𝑩) +
𝒒𝒆
𝜸
(𝝆𝒗 + 𝒋𝒄𝝆𝒖𝒕 −

𝝏(𝜺𝑬)

𝝏𝒕
) =

𝒎𝒆𝒅𝒗

𝒅𝒕
+ 𝒍𝒗 + 𝒌∫ 𝒗𝒅𝒕.

𝒕

 

(2.44) 

 

Vliv chování makroskopického modelu popisující hmotu s kvantově mechanickým 

modelem prvků systému lze popisovat pomocí toku veličin. Známé veličiny jsou 

magnetický tok , aktuální tok I a elektrický tok s velikosti q: 

 

𝜙 =∬𝑩.𝑑𝑺, 𝐼 =

Γ

∬𝑱. 𝑑𝑺, 𝑞 =

Γ

∬𝑫.𝑑𝑺

Γ

 

(2.45) 

 

kde S je vektor orientované meze, a  je hranice oblasti , ve které je tok určován. 

Je-li v modelu pohyblivý prvek systému, je snadnější ho popsat pomocí časové indukce 

. Doby toku se mohou lišit nebo mohou být nehomogenní v určitých částech oblasti . 



 28 

Je tedy možné zapsat 

 

𝑡 = ∬𝝉. 𝑑𝑺.

Γ

 

(2.46) 

Po převedení hodnoty  do kartézského systému souřadnic o, x, y, z, dostaneme 

 

𝑡 = ∬
𝒖𝑧
𝑑𝑧

1

𝑣𝑧(𝑡)
. (𝑑𝒙 × 𝑑𝒚)

Γ

 

(2.47) 

 

kde v(t) je okamžitá rychlost vektoru, vz(t) modul okamžitého vektoru rychlosti, a 

dx, dy, dz jsou vektory rozdílů v souřadnicovém systému. Pak může být hustota časového 

toku ve směru osy z, vyjádřena jako 

 
𝝉 =

1

𝑣𝑧(𝑡)𝑑𝑧
𝒖𝑧 , 

(2.48) 

 

kde uz je základní vektor příslušného souřadnicového systému. Při respektování 

ostatních směrů můžeme psát 

 
𝝉 =

1

𝑣𝑥(𝑡)𝑑𝑥
𝒖𝑥 +

1

𝑣𝑦(𝑡)𝑑𝑦
𝒖𝑦 +

1

𝑣𝑧(𝑡)𝑑𝑧
𝒖𝑧, 

(2.49) 

 

kde ux a uy jsou základní vektory souřadnicového systému. Časová hustota závisí na 

okamžité rychlosti pohybujících se částic v kvantově mechanickém modelu a na délce. V 

případě, že se vyskytují oblasti s různými rychlostmi v oblasti  systému popisující 

kvantově mechanický model (atomy, molekuly atd.), pak je prostor vyznačován 

nerovným rozložení časové hustoty toku podle vztahu (2.49). Vztah mezi časovou 

hustotou toku  a elektromagnetickým polem modelu systému (2.43) je zřejmý. Vliv 

specifické síly na pohybující se elektrické náboje qe může být definován v souladu s výše 

uvedeny vzorci (2.15) a (2.44). Pro vyhodnocení účinku vlastností magnetického pole s 

magnetickou indukcí B a posouzení vlivu elektrického náboje qe pohybující se okamžitou 

rychlosti v v této oblasti, jsou použity rovnice (2.15) a (2.35), které mohou být 

formulovány jako 

 𝑬 = 𝑞𝒆(𝒗 × 𝑩) v Ω. (2.50) 

 

Potom, pro pohyb elektricky nabité částice podél uzavřené křivky dℓ (podle 

mikroskopického popisu), je možno přepsat výše uvedený vzorec (2.50) jako 

 𝑬𝑑ℓ = 𝑞𝑒(𝒗𝑑ℓ × 𝑩) v Ω. (2.51) 
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Po úpravě vzorců (2.49) a (2.50) dostaneme 

 𝑬

𝑞𝑒
𝑑ℓ = (𝝉−1 × 𝑩) v Ω. (2.52) 

 

Pokud se elektricky nabitá částice pohybuje v magnetickém poli s magnetickou 

indukcí B a v případě, že rozměry oblasti  jsou několikanásobně větší, než je elektricky 

nabitá částice nebo skupiny částic, je třeba vzít v úvahu otázky, jak je pohyb částic 

ovlivňován a jaké jsou pozorovatelné změny kmitání (časové změny hustoty toku v 

částech oblasti ). Podle vzorce (2.36), s ohledem na zachování vnější energie (teplo a 

pohyb), je možné říci, že vlastnosti nabitých částic závisí na vlastnostech vnějšího 

magnetického pole. Existují tři základní varianty stavu, které popisují makroskopicky 

rozdělení vnějšího magnetického pole, která má magnetickou indukcí B: 

1. Vnější magnetické pole vykazuje nízké hodnoty magnetické indukce B, a jeho 

distribuce je homogenní v mikroskopickém měřítku. Pak dostáváme B=min, 
𝜕𝐵𝑥

𝜕𝑥
= 0,  

𝜕𝐵𝑦

𝜕𝑦
= 0, alespoň v jednom směru souřadného systému a respektování zakřivení 

charakteru pole, viz rovnice (2.9 - 2.11).  

2. Vnější magnetické pole vykazuje vyšší hodnoty magnetické indukce B, a jeho 

distribuce je homogenní v mikroskopickém měřítku. Pak dostáváme B=max, 
𝜕𝐵𝑥

𝜕𝑥
= 0,  

𝜕𝐵𝑦

𝜕𝑦
= 0, 

𝜕𝐵𝑧

𝜕𝑧
= 0, nebo alespoň v jednom směru souřadného systému a respektování 

zakřivení charakteru pole, viz rovnice (2.9 – 2.11).  

3. Vnější magnetické pole je nehomogenní na makroskopické úrovni. Pak dostáváme 
𝜕𝐵𝑥

𝜕𝑥
≠ 0,  

𝜕𝐵𝑦

𝜕𝑦
≠ 0, 

𝜕𝐵𝑧

𝜕𝑧
≠ 0 a, s ohledem na charakter okolní oblasti (2.9 – 2.12) [36]. 

 a)                                                           b) 

 

Obr. 2.4: Schématické vyjádření veličiny a) hustoty časového toku ; a b) vnějšího EMG 

pole [37] 
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                       a)                                                                        b) 

 

 

Obr. 2.5: Schématické znázornění vzorce (2.49) pro množství a) funkce g; a b) funkce f, 

Poyntingův vektor ℿ [37] 

 

 

Hustota magnetického toku 

Hustota magnetického toku (B) je vektorová hodnota, která popisuje magnetické 

pole v libovolném bodě kolem magnetu. Hustota magnetického toku je definována 

magnetickou silou FB působící na pohyblivou elektricky nabitou částici. Dále je hustota 

magnetického toku definována jako vektor, který má směr vF = 0. Pro rychlost v, která je 

kolmá na vF = 0, definujeme úhel φ. Tento úhel působící mezi v a vF je vždy 90° a rovná 

se síle působící na velikost částic maximální FB, max. Velikost hustoty magnetického toku 

je definována velikostí vztahu síly 

 𝑩 =
𝑭𝑩,𝒎𝒂𝒙

|𝑄|𝑣
, (2.53) 

Kde Q značí nabitou částici. 

Homogenní gradientní pole je definováno jako pole, jehož magnetické indukční čáry 

jsou rovnoběžné. Toto magnetické pole vykazuje stejnou hodnotu hustoty magnetického 

indukčního toku ve všech bodech. Gradient magnetického pole je určen pomocí časových 

charakteristik poklesu hustoty magnetického indukčního toku ve dvou rovnoběžných 

rovinách umístěných v definované vzdálenosti ± r0 od středu gradientů; dalším aspektem 

účastnícím se procesu stanovení gradientu magnetického pole je výpočet velikosti 

gradientu pole. Prostorové rozložení magnetického pole v excitovaných vrstvách vzorku 

v polohách ± r0 lze popsat pomocí vztahů 

 𝑩(𝑟0, 𝑡) =  𝑩𝒓𝟎
(𝑡) + 𝑮𝒓(𝑡) × 𝑟0, (2.54) 

 𝑩(−𝑟0, 𝑡) =  𝑩𝒓𝟎
(𝑡) − 𝑮𝒓(𝑡) × 𝑟0.  (2.55) 

Gradient nultého řádu Br0 (t) je dán součtem hodnoty hustoty toku magnetických polí 

Br0 (r0, t) a Br0 (-r0, t), které byly měřeny v pozicích + r0 a – r0. 

 𝑩𝒓𝟎
(𝑡) =

1

2
[𝑩(𝑟0, 𝑡) + 𝑩(−𝑟0, 𝑡)]. (2.56) 

Rozdíl měřených hodnot hustoty magnetického toku definuje velikost gradientu 
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hustoty magnetického toku Gr (t).  

 𝑮𝒓(𝑡) =
1

2𝑟0
[𝑩(𝑟0, 𝑡) + 𝑩(−𝑟0, 𝑡)]. (2.57) 

 Velikost gradientu hustoty magnetického toku mezi dvěma magnety byla 

vypočtena na základě Hallova jevu: 

 
𝑈𝐻 = �̃�𝐻

𝐼𝑩𝒚

𝑑
. (2.58) 

Po vyjádření tohoto vztahu získáme vzorec pro výpočet hustoty magnetického toku 

 𝑩𝒚 =
𝑈𝐻𝑑

�̃�𝐻𝐼
. (2.59) 

 

Charakteristiky aplikovaných magnetických polí byly stanoveny metodou 

konečných prvků v systému ANSYS. Reprezentace výsledných vektorů hustoty 

magnetického toku je znázorněna na obrázku (Obr. 2.6) 

 
 

 
 

 
 

Obr. 2.6: Prezentace výsledných vektorů hustoty magnetického pole v programu ANSYS [38] 
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Při experimentálním měření gradientu hustoty magnetického toku se předpokládá, 

že nejvyšší hodnoty gradientu bude dosaženo ve vzduchové mezeře mezi dvojicí 

magnetů. Tento předpoklad byl později vyvrácen modelováním v ANSYS. Z výsledků 

znázorněných na dalším obrázku (Obr. 2.7) je zřejmé, že nejvyšší hodnotu hustoty 

magnetického toku lze nalézt na okrajích magnetů. 

 

 

Obr. 2.7: Chování gradientu hustoty magnetického indukčního toku na okrajích magnetu [38] 

Magnetická indukční brzda 

Vzhledem k dějům na buněčné membráně, které jsou popsány v kapitole 4.1.2, je 

možné vyjádřit vliv magnetického pole na kalciovou pumpu. Tato pumpa, která přes 

buněčnou membránu propouští ionty z vnějšího (extracelulárního) prostředí do vnitřního 

(intracelulárního) prostředí má v klidovém stavu rovnovážné napětí 𝑈𝐾, které vyjadřuje 

Nernstův vzorec [39] 

 
𝑈𝐾 =

𝑅𝑇

𝐹
𝑙𝑛
[𝐾+]𝑒
[𝐾+]𝑖

, 
(2.60) 

kde hodnota R je plynová konstanta (8,314 J mol-1 K-1), T je absolutní teplota a F 

Faradyův náboj (96485 C mol-1). 

Tento vliv se projeví skutečností, že kalciová pumpa propustí, díky jevu magnetické 

indukční brzdy, méně iontů draslíku K+ a tím vznikne na membráně menší rovnovážné 

napětí, které má za důsledek nižší teplotu a nedochází tak k odpařování vody. 
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3 METODIKA VÝZKUMU 

3.1 Posouzení vlivu magnetických polí 

3.1.1 Modelování mapy gradientu magnetického pole  

Důležitou otázkou je, jak daná magnetická pole působí na RSE. Experimentálně 

můžeme posoudit rozdíly mezi jednotlivými druhy a velikostmi magnetického pole a 

mezi jednotlivými druhy působících polí. Důležité ale je zvážit experimentální výsledky 

s předpoklady, které byly získány při modelování těchto polí. Ke každému reálnému 

problému se proto musí v praxi posuzovat všechny zadané parametry komplexně a je 

nutné analyzovat pole v daném prostorovém uspořádání zdrojů a materiálů. Cílem 

analýzy potom je najít řešení diskretizovaného numerického modelu, který musí být 

přibližným řešením původního problému.  

Metoda konečných prvků  

Pro praktické řešení projektu bude využito programu ANSYS, který modeluje 

fyzikální pole pomocí metody konečných prvků (MKP). Tato metoda byla vyvinuta pro 

řešení okrajových úloh inženýrské praxe popsaných diferenciálními rovnicemi. Je 

podobná metodě 48 konečných diferencí (MKD). Jsou zavedeny oblasti, kde se počítá 

pole, uzly, uzlové potenciály, ale na rozdíl od MKD mohou být uzly u MKP rozloženy 

nerovnoměrně a sledovat tak lépe oblasti s prudšími změnami sledované veličiny a 

naopak místa, jež jsou z větší části koherentní, budou modelována s menší hustotou, což 

šetří výpočetní výkon a zpřehledňuje výsledné zobrazení. Podobně jako v MKD se sestaví 

soustava rovnic pro neznámé uzlové potenciály. Koeficienty matice soustavy a pravých 

stran se nepočítají z diferencí, nahrazujících derivace, ale jako integrály přes elementární 

plošky nebo objemy, v jejichž vrcholech jsou uzly. Tyto elementární útvary jsou 

nazývány konečné prvky (Obr. 3.1) [40]. 

 

Obr. 3.1: Elementární rovinné a prostorové prvky [40] 

Aplikace metody konečných prvků  

Postup při aplikaci MKP sestává z těchto kroků [40]:  

• Generace sítě prvků s uzly.  
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• Aproximace potenciálu na jednotlivých prvcích z uzlových hodnot.  

• Sestavení soustavy rovnic pro neznámé uzlové hodnoty.  

• Vyřešení soustavy.  

• Zpracování dodatečných požadavků 

Princip metody 

Princip modelování pomocí metody konečných prvků spočívá v tom, že oblast zájmu 

je rozdělena na dílčí útvary, které jsou nazvány konečné prvky. Nejčastějším tvarem 

konečných prvků jsou trojúhelníky. Důležitým poznatkem je, že se konečné prvky 

nepřekrývají. V případě, že je oblast rozdělená, je možné ji chápat jako oblast konečných 

prvků, které se vzájemně ovlivňují. Máme-li soustavu, která je popsána energetickým 

integrálem, pak řešením je tedy snaha o dosažení nejmenší hodnoty integrálu. 

 
𝐹(𝑦) = ∫ 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑦 ,)𝑑𝑥

𝑏

𝑎

. 
(3.1) 

K určení přibližného řešení se používá de Rietzova metoda. Hledané řešení má 

potom tvar: 

 
𝑣(𝑥) = 𝜑(𝑥) +∑𝑎𝑗 ∙ 𝑏𝑗(𝑥)

𝑛

𝑗=1

, 
(3.2) 

kde φ splňuje okrajové podmínky 𝜑(𝑎) = 𝛼, 𝜑(𝑏) = 𝛽, 𝑏𝑗 jsou lineárně nezávislé 

funkce, které jsou nulové na dané hranici. Platí-li, že φ splňuje podmínky a 𝑏𝑗 jsou na 

dané hranice nulové funkce, pak lze také říct, že 𝑣 splňuje okrajové podmínky. Po 

dosazení dostaneme 

 𝐹(𝑣) = ∅(𝛼1, … , 𝛼𝑛). (3.3) 

Pomocí funkce proměnných hledáme řešení (minimum) pomocí matematické 

analýzy. Na základě volby bázových funkcí je možné očekávat, že výsledek bude ve tvaru 

𝑣(𝑥) ≈ 𝑦(𝑥). Přesnost řešení je závislá na volbě bázových funkcí. Metodu konečných 

prvků obdržíme volbou speciálních bázových funkcí [41]. 

Metoda konečných prvků pro parciální diferenciální rovnice 

Princip pro tyto rovnice je obdobný jako pro jednodimenzionální případ. Je hledáno 

řešení okrajové úlohy metodou konečných prvků pro rovnici druhého řádu: 

 𝑓(𝑥, 𝑦) =
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+ 𝑎(𝑥, 𝑦)𝑢, (3.4) 

okrajová podmínka: 

 𝑢(𝑥, 𝑦) ⇂(𝑥,𝑦)∈Γ(Ω). (3.5) 

Oblast je rozdělena na systém trojúhelníků (na systém konečných prvků) [41]. 
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Triangulace  

Oblast je aproximována tak, že je spojen určitý počet trojúhelníků. Hranice je takto 

aproximována lomenou čarou. Trojúhelníky, které mají jen jednu společnou stranu, jsou 

nazývány sousední. Zároveň platí i předpoklad, že pouze jedna strana trojúhelníku je 

součástí hranice. V případě, že je aplikováno dostatečně jemné dělení oblasti, je tato 

podmínka splněna automaticky. Konstrukce vhodné triangulace je poměrně obtížná, je 

nutné dodržovat několik zásad: 

1. Nedoporučuje se používat trojúhelníky s velmi malými, nebo velkými vnitřními 

úhly. 

2. Doporučuje se, aby v místě velkých změn aproximované oblasti bylo využito 

jemnější triangulace.  

Při konstrukci řešení je možné využít i jiné body trojúhelníku, například těžiště nebo 

středy stran. Všechny body, které jsou při řešení použity, jsou nazvány uzly triangulace. 

Naopak části trojúhelníků, které leží na hranici, jsou označeny za hraniční. Uzly 

triangulace 50 slouží k zadání koeficientů rovnice, okrajových podmínek, hodnot pravých 

stran. Zde je nejvíce hledána aproximace řešení. Všechny tyto hodnoty jsou označeny 

jako uzlové parametry [41]. 

Bázové funkce a jejich konstrukce 

Nejjednodušší je zvolit jako uzly triangulace pouze vrcholy trojúhelníků, které jsou 

označeny jako 𝑀1
𝑧, 𝑀2

𝑧 , 𝑀3
𝑧. Na každém trojúhelníku je definována po částech lineární 

bázová funkce ve tvaru 

 𝑣𝑛 = 𝑣𝑛(𝑥, 𝑦). (3.6) 

 

Každý trojúhelník s vrcholem 𝑀𝑛 má bázovou funkci 𝑣𝑛 ve tvaru lineárního 

polynomu 

 𝑁𝑧(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑧 + 𝑏𝑧 + 𝑐𝑧𝑦, 

𝑎𝑧 , 𝑏𝑧, 𝑐𝑧 ∈ ℝ 

(3.7) 

Bázové funkce 𝑣𝑛 splňují okrajovou podmínku 

 𝑣𝑛(𝑀𝑛) = 1, 𝑣𝑛(𝑀𝑛) = 0, ∀𝑚 ≠ 𝑛. (3.8) 

Funkce vn je nenulová pouze na trojúhelnících, jejichž společný vrchol je 𝑀𝑛, na 

všech jiných trojúhelnících, resp. na trojúhelnících, které nemají společný vrchol 𝑀𝑛 je 

funkce nulová. 

Trojúhelník 𝑇𝑠 má souřadnice vrcholů 

 𝑀1
𝑧 = (𝑥1

𝑧 , 𝑦1
𝑧),𝑀2

𝑧 = (𝑥2
𝑧 , 𝑦2

𝑧),𝑀3
𝑧 = (𝑥3

𝑧 , 𝑦3
𝑧). (3.9) 

Tři bázové funkce jsou příslušné k těmto vrcholům 

 𝑁1
𝑧 = 𝑎1

𝑧+𝑏1
𝑧 + 𝑐1

𝑧𝑦, 𝑁2
𝑧 = 𝑎2

𝑧+𝑏2
𝑧 + 𝑐2

𝑧𝑦,𝑁3
𝑧 = 𝑎3

𝑧+𝑏3
𝑧 + 𝑐3

𝑧𝑦. (3.10) 

Tyto funkce jsou určeny podmínkami 

 𝑁𝑛
𝑧: 𝑁𝑛

𝑧(𝑀𝑛
𝑧) = 1,𝑁𝑛

𝑧(𝑀𝑚
𝑧 ) = 0,𝑁𝑛

𝑧(𝑀0
𝑧) = 1, (3.11) 
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kde koeficienty funkcí jsou určeny následovně 

 
𝑎1
𝑧 =

1

𝐷𝑧
(𝑥2

𝑧𝑦3
𝑧 − 𝑥3

𝑧𝑦2
𝑧), 𝑏1

𝑧 =
1

𝐷𝑧
(𝑦2

𝑧 − 𝑦3
𝑧), 𝑐1

𝑧 =
1

𝐷𝑧
(𝑥2

𝑧 − 𝑥3
𝑧) 

(3.12) 

 
𝑎2
𝑧 =

1

𝐷𝑧
(𝑥3

𝑧𝑦1
𝑧 − 𝑥1

𝑧𝑦3
𝑧), 𝑏2

𝑧 =
1

𝐷𝑧
(𝑦3

𝑧 − 𝑦1
𝑧), 𝑐1

𝑧 =
1

𝐷𝑧
(𝑥1

𝑧 − 𝑥3
𝑧) 

(3.13) 

 
𝑎3
𝑧 =

1

𝐷𝑧
(𝑥1

𝑧𝑦2
𝑧 − 𝑥2

𝑧𝑦1
𝑧), 𝑏1

𝑧 =
1

𝐷𝑧
(𝑦1

𝑧 − 𝑦2
𝑧), 𝑐1

𝑧 =
1

𝐷𝑧
(𝑥2

𝑧 − 𝑥1
𝑧) 

(3.14) 

   

Platí: 

 

𝐷𝑧 = (

1 𝑥1
𝑧 𝑦1

𝑧

1 𝑥2
𝑧 𝑦2

𝑧

1 𝑥3
𝑧 𝑦3

𝑧
), (3.15) 

kde 𝐷𝑧představuje dvojnásobek obsahu trojúhelníku 𝑇𝑧 . [41] 

Diskretizace 

Máme oblast Ω. Na této oblasti je okrajová úloha. 

 −𝑑𝑖𝑣(𝜌(𝑥, 𝑦)𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑢)) + 𝑞(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦). (3.16) 

Je provedena triangulace oblasti Ω a sestrojen prostor 𝑣 funkcí, které jsou spojité 

a lineární na každém trojúhelníku triangulace. Tímto je sestrojen systém bázových funkcí  

𝑣1, … , 𝑣𝑛 . Přibližný výsledek v prostoru je po částech lineární funkce 𝑢𝑛.  

Platí 

 𝑎(𝑢ℎ, 𝑣ℎ) = 𝐹(𝑣ℎ), (3.17) 

kde funkci je možné matematicky vyjádřit jako lineární kombinaci bázových funkcí.  

 

𝑢𝑛 = ∑𝑈𝑛𝑣𝑛

𝑁

𝑛=1

, (3.18) 

kde 𝑈𝑛 dostaneme řešením soustavy algebraických rovnic. 

 𝐴ℎ𝑈ℎ = 𝐹ℎ , (3.19) 

 𝑈ℎ = (𝑈1, 𝑈2, … , 𝑈𝑁)
𝑇 , 𝐹ℎ = (𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑁)

𝑇  (3.20) 

𝐴ℎpředstavuje pozitivně definitivní matici, která je zároveň i symetrická. Prvky matice 

jsou následující: 𝑎𝑛𝑘 = 𝑎(𝑣𝑛, 𝑣𝑘). Aproximace hranic vzniká sjednocením stran 

trojúhelníků, které náleží do hraniční oblasti. Potom vzorec pro výpočet prvků matice 𝐴ℎa 

prvků vektoru Fh vypadá následovně [40] 
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𝑎𝑛𝑘 =∑ ∬ [𝑝(𝑥, 𝑦)𝑔𝑟𝑎𝑑𝑣𝑛(𝑥, 𝑦)𝑔𝑟𝑎𝑑𝑣𝑘(𝑥, 𝑦)

𝑇𝑆

𝑆

𝑆=1

+ 𝑞(𝑥, 𝑦)𝑣𝑛(𝑥, 𝑦)𝑣𝑘(𝑥, 𝑦)]𝑑𝑥𝑑𝑦

+∑∫
𝜔(𝑥, 𝑦)𝑣𝑛(𝑥, 𝑦)𝑣𝑘(𝑥, 𝑦)𝑑𝑠, 𝑛, 𝑘 = 1,2, … ,𝑁

𝐿𝑟

𝑅

𝑟=1

 

(3.21) 

 

∑∫ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑣𝑛(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦 +∑∫ 𝑔(𝑥, 𝑦)𝑣𝑛(𝑥, 𝑦)𝑑𝑠
𝐿𝑟

.

𝑅

𝑟=1𝑇𝑠

𝑆

𝑠=1

 

  

3.2 Postup řešení úlohy metodou konečných prvků v 

programu ANSYS 

 Postup řešení úlohy pomocí metody konečných prvků je možné popsat obecně 

následujícími body: 

• Sestavení geometrického a fyzikálního modelu úlohy a nadefinování podmínek 

jednoznačnosti řešení. 

• Diskretizace analyzované oblasti (těleso nebo soustava těles) na konečné prvky. 

• Identifikace primárních neznámých a volba vhodných interpolačních (tvarových, 

náhradních) funkcí pole. 

• Definování vztahu mezi akcemi a reakcemi řešeného pole. 

• Odvození prvkových rovnic.  

• Odvození rovnic MKP pro celou řešenou oblast a jejich řešení pro primární neznámé.  

• Výpočet sekundárních neznámých.  

• Interpretace výsledků řešení a optimalizace řešení úlohy. 

3.3 Velikost gradientu magnetické indukce 

Velikost magnetické indukce mezi dvěma magnety je vyjádřena na základě jevu, 

který je známý pro pevnou fázi jako Hallův (Obr. 3.2). Jedná se o účinky sil formulované 

jako Lorentzova síla. Jestliže do homogenního magnetického pole umístíme destičku z 

kovu nebo polovodiče, přemísťují se volné částice s nábojem působením magnetické síly 

k jedné boční stěně destičky. To se projeví vznikem malého Hallova napětí mezi bočními 

stěnami. 

Toto napětí UH je přímo úměrné proudu I, magnetické indukci By a nepřímo úměrné 

tloušťce pásku d 

 
𝑈𝐻 = �̃�𝐻

𝐼𝑩𝑦

𝑑
. 

(3.22) 
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Po vyjádření tohoto vztahu je získán vztah pro výpočet magnetické indukce. 

 
𝑩𝑦 =

𝑈𝐻𝑑

�̃�𝐻𝐼
. 

(3.23) 

Hallova konstanta �̃�𝐻 má pro některé vodiče kladnou, pro jiné zápornou hodnotu. Z 

teorie vyplývá, že Hallova konstanta je nepřímo úměrná hustotě nositelů proudu, a proto 

je Hallův jev při stejném magnetickém poli a stejné hustotě proudu mnohem silnější u 

polovodičů než u kovů. Proto se Hallova jevu užívá zvláště u polovodičů, a to jak ke 

studiu jejich vlastnosti, tak k praktickým aplikacím. Na Hallovu jevu je především 

založeno měření magnetických polí. Polovodivý pásek s postranními kontakty se vloží 

do měřeného pole a vede se jím slabý, přesně známý proud a měří se Hallovo napětí. Tyto 

přístroje se nazývají teslametry (měřiče magnetické indukce) [42]. 

 

 

Obr. 3.2: Princip Hallova jevu [42] 

3.4  Využité elektromagnetické pole 

Magnetická pole, se kterými se pracovalo během experimentu, byla vytvářena 

deskovými magnety různých rozměrů a různou velikostí magnetického pole. V 

experimentu byly použity dva typy permanentních magnetů, a to magnety feritové a 

magnety neodymové.  

Feritové magnety jsou základními permanentními magnety vyrobeny z keramických 

oxidů – feritů. Feritové magnety se skládají z cca 86 % Fe2O3 a cca 14 % BaO (oxid 

barnatý) nebo SrO (oxid strontnatný). Feritové permanentní magnety jsou odolné vůči 

mnohým chemikáliím, jako jsou ředidla, louhy a slabé kyseliny.  

Neodymové magnety (NdFeB), které vykazují feromagnetické vlastnosti, jsou 

tvořeny směsí neodymu, železa a boru. Neodym je stříbřitě bílý, měkký přechodný kov, 

který je chemicky značně reaktivní a při styku s kyslíkem se barví vrstvou oxidu 

neodymitého, který má načervenalou barvu. Magnety se vyrábí lisováním v magnetickém 

poli a následným spékáním. Tyto magnety při vysoké vlhkosti oxidují, proto je nutné je 

opatřit povrchovou úpravou. Hlavními nevýhodami těchto magnetů je jejich tepelná 

nestálost, kdy již při teplotě nad 80 °C ztrácejí své magnetické vlastnosti. Vysoká 
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magnetická síla těchto magnetů může způsobit vymazání dat na záznamových zařízeních 

a médiích. Rizikem je i jejich vysoká přitažlivá síla, která může způsobit poranění 

pokožky či svalové tkáně při náhlém přiblížení se k magnetu. 

Využité magnety jsou uchyceny ve speciálních držácích, které byly vyrobeny pro 

účely experimentu. Držáky pro všechny magnety byly navrhnuty tak, aby se předešlo 

poničení Petriho misky i okolního prostředí samotnými magnety (Obr. 3.3). 

  

  

Obr. 3.3: Příklady upevnění experimentálních magnetů 

3.5 Použitý materiál  

3.5.1 Rostlinný materiál a podmínky kultivace 

Při experimentech byly využity kultury raných somatických embryí smrku ztepilého 

(Picea abies /L./ Karsten), klon 2,2/2 a kultury raných somatických embryí borovice 

engelmanovy (Pinus engelmannii). Všechny tyto kultury byly odvozeny na Ústavu 

biologie rostlin Mendlovy univerzity v Brně. 
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Kultivační médium 

Všechny kultur, se kterými se během experimentu pracovalo, jsou dlouhodobě 

kultivovány na kultivačním médiu LP2/4. Při přípravě kultivačního média byly 

anorganické i organické složky rozpuštěny v deionizované destilované vodě, pH bylo 

upraveno na hodnotu 5,7 – 5,8 pomocí KOH/HCl. Následně byla anorganická část média 

sterilizována při teplotě 121 °C a tlaku 1000 kPa po dobu 30 minut. Organická část byla 

sterilizována pomocí membránové filtrace a přidána do chladnoucího média. 

Kultivace tkání  

Tkáňové kultury jsou dlouhodobě běžně udržovány za striktně sterilních podmínek 

v Petriho misce (průměr 90 mm) s kultivačním médiem (30 ml) a vždy po 10 až 14 dnech 

se provádí pasáž. Pasážováním na čerstvé kultivační médium je zajištěno, že budou 

udržovány stávající vlastnosti dané kultury. Při samotné pasáži jsou z horních částí shluků 

nebo z okrajových částí raných somatických embryí odebrány části, které mají vyvinuté 

skupiny embryonálních buněk o hmotnosti přibližně 2,5–5,0 mg a rozměrech přibližně 

30–50 mm2. Shluky jsou přeneseny na Petriho misku. Pro potřeby experimentu byl na 

novou misku přenesen vždy jen jeden shluk. 

3.6 Analýza obrazu 

3.6.1 Fotografická dokumentace 

Digitální obrazy jednotlivých misek pro zpracování metodou analýzy obrazu, byly 

prvním způsobem získány pomocí mikroskopu OLYMPUS SZH 10, na který byl napojen 

fotoaparát Olympus Camedia U-350 ZOOM, pomocí kterého byly snímky RSE 

přenášeny do počítače. Druhým způsobem byl zisk pomocí kamery CCD Sony (UPV-

GDS 8 000) a programu GRAB-IT. Počítač, pomocí kterého byla CCD kamera ovládána, 

nebyl vybaven žádnými možnostmi výstupu a vstupu médií, a proto bylo nutné vytvořit 

vlastní bezdrátovou síť pomocí wi-fi routeru. Pomocí tohoto zařízení byly snímky 

přenášeny vlastního počítače, kde byly dále zpracovány. Třetí způsob zisku byl pomocí 

digitálního fotoaparátu CANON. 

3.6.2 Analýza obrazu 

Pro zjištění velikosti plochy SRSE po působení magnetického pole bylo nutné 

provést digitalizaci obrazu. Digitalizace byla následně provedena dvěma způsoby. První 

způsob byl proveden pomocí kamery CCD Sony (UPV-GDS 8 000) a programu GRAB-

IT. Druhý způsob digitalizace obrazu byl prováděn pomocí mikroskopu OLYMPUS. 

Snímky Petriho misek byly snímány pomocí digitálního fotoaparátu OLYMPUS, který 

byl připevněn na pravý levý tohoto mikroskopu. Digitalizace obrazu byla prováděna na 

začátku experimentu a poté v pravidelných intervalech v průběhu experimentu až do jeho 

ukončení, zpravidla po 14 dnech experimentu, nebo do doby, kdy bylo možné pořídit 

kvalitní snímek celého somatického embrya. 
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3.7 Charakteristika prostředí  

Všechny výše uvedené experimenty probíhaly na Ústavu biologie rostlin 

Agronomické fakulty Mendlovy univerzity v Brně, dále v optické laboratoři na Ústavu 

teoretické a experimentální elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních 

technologií VUT v Brně a na Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky 

v Brně. Petriho misky byly vždy umístěny v místnosti, kde byla udržována konstantní 

hodnota tlaku a relativní vlhkosti. Teplota v místnosti se měnila v první místnosti v 

závislosti na teplotě venkovního prostředí, v ostatních místnostech byla teplota 

konstantní. 

3.8 Vyhodnocení výsledků pomocí MRI 

3.8.1 Princip a fyzikální podstata MRI 

Jev magnetické rezonance vychází z interakce atomových jader, které mají 

magnetický moment s vnějším magnetickým polem. Jádra mnohých atomů s jaderným 

spinem se chovají jako magnetické dipóly a mohou být buď ve vysokoenergetickém stavu 

(orientované proti vnějšímu magnetickému poli), nebo v nízkoenergetickém stavu 

(orientované v směru vnějšího magnetického pole). Mezi těmito dvěma stavy je přechod 

doprovázený pohlcováním nebo vyzařováním energie v radiofrekvenčním pásmu. 

Frekvence energie, která je emitována excitovanými jádry, je přímo úměrná intenzitě 

vnějšího magnetického pole. Přesný vztah mezi rezonanční frekvencí a vnějším 

magnetickým polem je závislý na typu rezonančního jádra (pochází od různých 

chemických prvků). Tím je možné v MRI detekovat nezávisle různá atomová jádra. Dále 

je rezonanční frekvence modulována malými stínícími efekty elektronů, které obíhají 

okolo jader [43]. 

3.8.2 Metody pulsních sekvencí 

Pulsní sekvence jsou základním nástrojem pro zkoumání měřené látky pomocí 

magnetické rezonance (MR). Jedná se o aplikace 90° RF pulsu nebo jeho kombinace s 

180° RF pulsem. 

Metoda spinového echa 

Využívá aplikaci 90° RF pulsu, který stočí vektor magnetizace M0 do směru osy y v 

rovině x, y a všechny spiny, původně s různou fází, jsou sfázovány. FID bude maximální. 

Začíná rozfázování a tím pádem se projeví relaxační doba T2. FID začne klesat, po určité 

době (řádově ms), dojde k aplikaci 180° RF pulsu, ten převrátí orientaci vektoru 

magnetizace a tím dojde ke zpětnému sfázování. Těchto pulsů může být i několik, na 

snímacích cívkách jsou zaznamenány tzv. echa. Rozfázování i následné sfázování je děj 

symetrický (Obr. 3.4 a Obr. 3.5), tzn., že doba TE vyjadřuje časový úsek od vyslání 90° 

RF pulsu po maximální hodnotu FID signálu při odezvě na 180° RF puls. Čas T2* se 

neuplatní. Nehomogenita B0 se vyruší zpětným sfázováním [44]. 
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Obr. 3.4: Princip metody spinového echa [44] 

Matematický popis celkové transverzální magnetizace excitované vrstvy (kolmé k 

ose z reprezentující směr základního magnetického pole) se dá vyjádřit jako 

 
𝑴⊥(𝑡) = ∫ ∫ 𝑚(𝑥, 𝑦) ∙ 𝑒−𝑗 ∫ 𝑅𝜔(𝑥,𝑦,𝑡)𝑑𝑡

𝑇
0 𝑑𝑥𝑑𝑦,

𝑦𝑥

 
(3.24) 

kde m(x, y) je distribuce magnetizace měřené vrstvy v čase těsně po excitaci [45]. 

 

Obr. 3.5: Základní impulsní sekvence pro metodu spinového echa [45] 

Metoda gradientního echa 

Známá také jako Field echo. Je velmi podobná metodě spinového echa (SE). 
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Hlavním rozdílem je, že po aplikaci 90° RF pulsu, který způsobí sklopení vektoru 

magnetizace do roviny x-y, nepřijde žádný 180° RF puls. Echo je vyvoláno působením 

dalšího gradientního magnetického pole s opačnou polaritou. Po rozfázování spinů je 

přiveden gradient opačného znaménka, který způsobí opětovné sfázování, čímž se vytvoří 

požadované echo. Dalším rozdílem je závislost této metody na době T2*. Díky tomu se 

echo objeví dříve než u SE (Obr. 3.6). Také není nutné používat pro excitaci 90° RF puls, 

volí se menší excitační úhly. To vede ke zkrácení doby TR – doba opakování 90° RF 

pulsů. Metoda je velmi rychlá [46]. 

Vyjádření matematického popisu měřeného průběhu je vyjádřeno pomocí vztahu 

 
𝑴⊥(𝑡) = ∫ ∫ 𝑚(𝑥, 𝑦) ∙ 𝑒−𝑗(𝑘𝑥𝑥+𝑘𝑦𝑦) ∙ 𝑒

−
𝑇𝑔
𝑇2̇ ∙ 𝑒−𝛾Δ𝐵(𝑥,𝑦)𝑇𝐸𝑑𝑥𝑑𝑦,

𝑦𝑥

 
(3.25) 

kde 𝑘𝑥 = 𝛾 ∫ 𝑮𝑅
𝑡

0
(𝑡)𝑑𝑡, 𝑘𝑦 = 𝛾 ∫ 𝑮𝑃𝑛

𝑡

0
(𝑡)𝑑𝑡 jsou proměnné k-prostoru, m(x, y) je funkce 

spinové hustoty měřeného vzorku ve vybuzené rovině, ΔB (x, y) je funkce nehomogenity 

základního magnetického pole [46]. 

 

Obr. 3.6: Princip metody gradientního echa [46] 

3.8.3 Metodika měření RSE pomocí NMR 

Pro měření vzorků RSE byla použita technika spin-echo (SE), která na rozdíl od 

gradient-echo (GE) techniky dokáže vyeliminovat vliv nehomogenity základního 

magnetického pole a obrazy mají následně lepší poměr signál šum. S tímto poměrem 

souvisí zvolená šířka řezu a velikost výsledného obrazu. S menší šířkou řezu se snižuje 
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počet jader, která vytváří MR signál a poměr signál šum klesá. Experiment byl realizován 

na Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky na MR tomografickém 

systému s horizontálním magnetem a s pracovním prostorem o průměru 120 mm, který 

je vybaven magnetický polem o velikosti 4,7 T, který operoval při 200 MHz pro 1 H. 

Aktivně stíněné cívky vytvářejí maximální velikost gradientního pole 180 mT/m. Měřená 

data byla následně zpracována v programu MAVERSI. S využitím MRI (MR imaging – 

NMR zobrazování) byly snímány pomocí klasických SE sekvencí. Ve zvoleném místě 

vzorku byla excitována 2 mm tloušťka řezu a snímán obraz o velikosti 30 x 30 mm (256 

x 256 pixelů) s rozlišením 0,234 mm/pixel. Měřené shluky byly kultivovány v miskách o 

průměru 60 mm a do přístroje byly vkládány vždy tři misky najednou (misky byly 

poskládány na sobě). V každé misce bylo obsaženo pouze jedno RSE. V tabulce jsou 

shrnuty základní parametry experimentu (Tabulka 1). 

Tabulka 1: Parametry experimentu 

Parametr Hodnota 

Čas spinového echa TE = 13,5 ms 

Doba opakování TR = 3,8 s 

Rozměr matice 256x256 pixelů 

Rozměr matice 30 x 30 mm 

Rozlišení 0,117 mm/pixel 

Hloubka vrstvy 2 mm 

Počet průměrování NS = 5 

 

3.8.4 Zpracování obrazů tkáňových kultur 

Výsledné obrazy, které byly získány pomocí MRI a jsou ve formě k-prostoru, jsou 

zpracovány v programu MAVERSI. V tomto programu je pomocí Fourierovy 

transformace (FT) provedena rekonstrukce obrazu. Na snímku níže (Obr. 3.7) jsou 

zobrazeny parametry a nastavení Fourierovy transformace v programu Marevisi. K určení 

přesného integrálu konkrétního RSE v Petriho misce musí být shluk vybrán z okolního 

prostředí a následně oříznut (Obr. 3.8 a Obr. 3.9). Při tomto kroku je možné, že nastane 

menší nepřesnost, kdy je těžko rozpoznatelný rozdíl mezi tkání a indukčním médiem. 
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Obr. 3.7: Nastavení parametrů FT v programu Marevisi 

 

Obr. 3.8: Příklad výstupu celkového obrazu z tomografu (vlevo), příklad výřezu 

jednotlivého shluku (vpravo) 
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Obr. 3.9: Příklad zpracovaného obrazu jednotlivého shluku RSE. Horní obraz znázorňuje PD 

obraz, spodní pak T1 vážený obraz. 

Výpočet integrálu daného RSE 

Integrál obrazu je možná stanovit dvěma způsoby. První způsob spočívá v součtu 

intenzit ořezaného obrazu. Součet je následně vydělený počtem pixelů MR obrazu. 

 

𝐼𝑖 =
𝑥𝑚𝑎𝑥𝑦𝑚𝑎𝑥

𝑀 ∙ 𝑁
∑∑𝑠𝑖

𝑁

1

𝑀

1

. 
(3.26) 

Druhý způsob výpočtu integrálu je pomocí využití vlastností FT, vztahu MR obrazu 

a interferenčního obrazu, kterým je soubor změřených komplexních signálů. 

 
𝑠𝑖(𝑘𝑥𝑘𝑦) = ∫ ∫ 𝜌𝑖(𝑥, 𝑦) ∙ 𝑒

−2𝜋(𝑘𝑥𝑥+𝑘𝑦𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦
+∞

−∞

,
+∞

−∞

 
(3.27) 

kde 𝑘𝑥, 𝑘𝑦 jsou souřadnice v měřeném interfernčním obraze nazývané prostorová 

frekvence, 𝜌𝑖(𝑥, 𝑦) je rozložení spinové hustoty v MR obraze. Počet protonových jader v 

měřeném vzorku je úměrný integrálu Ii, který je rovný intenzitě interferenčního obrazu v 

nulovém bodě, tj. pro 𝑘𝑥 = 𝑘𝑦 = 0. Integrál MR obrazu po diskrétní Fourierově 

transformaci je možné vypočítat ze vztahu 

 𝐼𝑖 =
𝑥𝑚𝑎𝑥𝑦𝑚𝑎𝑥

𝑀 ∙ 𝑁
𝑠𝑖 

(3.28) 

 
𝑠𝑖(0,0) = ∫ ∫ 𝜌𝑖(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦

+∞

−∞

= 𝐼𝑖

+∞

−∞

 
(3.29) 

Výsledky obou způsobů výpočtu jsou shodné a jejich vzájemná chyba je menší než 1%. 

Pro měření jen jednoho shluku RSE je výhodnější druhý způsob. Závislost intenzity 

obrazu shluku je přímo úměrná relativnímu počtu protonů ve shluku [47]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Vliv stacionárního magnetického pole na živou hmotu 

V této části práce jsou popsány experimenty s biologickým materiálem a 

myšlenkové postupy, které vedly k potvrzení daných hypotéz.  

4.1.1 Vliv stacionárního magnetického pole na buňky somatického 

embrya 

Ovlivňuje-li magnetické pole chování a pohyb elektricky nabitých částic, může 

toto pole ovlivňovat i buňky v živých organizmech? Cílem je určit závislost růstu 

rostlinných kultur na stacionárním homogenním a gradientním magnetickém poli. 

K určení této závislosti bylo vytvořeno devět magnetických polí různých hodnot hustoty 

magnetického toku a byla definována jejich konfigurace. Magnetická pole byla vytvořena 

z feritových a neodymových magnetů. Mapa magnetických polí byla simulována pomocí 

metody konečných prvků v programu ANSYS a experimentálně měřena Hallovou 

sondou. Klastry raných somatických embryí byly umístěny v Petriho miskách; každá 

miska obsahovala jeden shluk raných somatických embryí (early somatics embryos – 

ESE). Petriho misky byly umístěny do magnetických polí. Pět misek bylo použito 

současně jako referenční skupina, která byla pouze vystavena magnetickému poli Země. 

Důležitou roli ve všech experimentech (ovlivnění růstu RSE) také mají vnější podmínky, 

zejména venkovní teplota a vlhkost, které jsou vystaveny Petriho misky. 

Somatická embryogeneze 

Somatická embryogeneze je proces, při kterém se vyvíjí embrya ze somatických, 

tedy tělních buněk. Takto vzniklá embrya se nazývají somatická embrya. Somatická 

embryogeneze je jedním z možných způsobů kultivace in vitro. V roce 1958 byla 

somatická embryogeneze poprvé popsána u Daucus carota L. [48]. Somatická 

embryogeneze se jeví jako potencionálně levný nástroj, jak produkovat velké množství 

geneticky identických embryí, k tomu je ovšem nutné znát její přesný průběh a podmínky, 

při kterých se embrya budou úspěšně vyvíjet. Technologie somatické embryogeneze se 

již využívá v praxi při množení vánočních stromků nebo stromů s optimálními 

vlastnostmi dřeva pro daný účel, např. papírenský průmysl. Další výhodou somatické 

embryogeneze je možnost jejího využití jako studijního materiálu vývoje rostlin [49], kdy 

odhalování mechanizmů vývoje somatických embryí může přispět k základním 

poznatkům. Somatická embryogeneze zahrnuje několik po sobě následujících kroků: 

indukce, vývoj somatických embryí, jejich zrání (maturace), desikace (u některých druhů 

není nutná) a klíčení. Indukce embryogenní kultury probíhá na médiu, jehož složení 

bezprostředně ovlivňuje její úspěšnost. Součástí indukčního média jsou růstové 

regulátory, nejčastěji to jsou auxiny a cytokininy. Indukce je fází, kdy somatická buňka 

nabývá stejných vlastností, které má zygota. Embryogenní kultury lze indukovat z 

různých explantátů, úspěšnost indukce je na tomto výběru závislá. Vývoj embryí je 

vyvolán jejich přenosem na maturační médium, jehož obsahem většinou již nejsou 

růstové regulátory, je ovšem přítomna kyselina abscisová, která zabraňuje předčasnému 
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klíčení. Vývojová stádia embryí jsou podobná jako u zygotické embryogeneze (zygotická 

embrya vznikají ze zygoty, která je výsledkem fúze gametických buněk). Mohou ovšem 

vznikat různé anomálie, většinou v důsledku déletrvajícího dělení, než by bylo za 

normálních podmínek [50]. 

Somatická embryogeneze u jehličnanů 

Somatická embryogeneze u jehličnanů je známa již přes třicet let. Od této doby 

proběhlo mnoho výzkumů, založených především na zjišťování optimálních podmínek 

kultivace. První popisy embrya jehličnanů jako struktury, byly provedeny nezávisle na 

sobě u Pinus banksiana Lamb. [51], Pseudotsuga menziesii Mirb. [52] a P. abies [53]. 

Nicméně u těchto embryí nebyl pozorován další vývoj. O několik let později byla již 

získána embrya schopná produkovat životaschopné rostliny [53]. Autoři indukovali 

embryonální pletivo z nezralých embryí P. abies. Tato nezralá embrya dala vzniku velmi 

hrbolatému embryogennímu kalusu, který mohl být dále kultivován, a posléze vznikala 

již bipolární struktura. Embryonální pletivo bylo získáno na agarovém kultivačním médiu 

a po přenesení do tekutého média je pěstováno ještě dalších šest měsíců.  

 

V tomto experimentu byl posouzen vliv magnetického pole na rostlinnou tkáňovou 

kulturu bez znalosti vlastností použitého magnetického pole. Mezi permanentní magnety 

byla umístěna raná somatická embrya smrku ztepilého, která byla pěstovaná v Petriho 

miskách (s definovaným gradientem magnetického pole) na tmavém místě bez vlivu 

vnějšího prostředí na teplotu a vlhkost. Cílem tohoto experimentu bylo potvrdit otázku, 

že vzorky v magnetickém poli permanentních magnetů porostou rychleji než kontrolní 

vzorky odebrané z účinku magnetů, při udržování obou skupin v konstantní teplotě a 

vlhkosti. 

Průběh experimentu 

Vzorky tkáňových kultur raných smrkových embryí byly připraveny na Mendelově 

univerzitě v Brně a pěstovány v Petriho miskách o průměru 50 mm. Do každé misky byl 

umístěn shluk rostlinné tkáňové kultury. Misky se shluky byly rozděleny do dvou skupin. 

První skupina (misky 1–9) byly vloženy do rozsahu permanentních magnetů s gradientem 

magnetického pole. Vlastnosti magnetů jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 2). Druhá 

skupina (misky 10–15) byla umístěna mimo dosah permanentních magnetů (kontrolní 

skupina. Experiment trval po dobu 13 dnů. 

Tabulka 2: Vlastnosti použitých magnetů 

Neodymové magnety Feritové magnety 

Miska B [T/m] Velikost magnetu [mm] Miska B [T/m] Velikost magnetu [mm] 

1 33,3 50x25 5 5,1 50x50 

2 33,1 50x25 6-7 5,2 50x50 

3 16,6 Diametr 80 8-9 5,68 50x50 

4 12,0 Diametr 100 10-15 - - 
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Pro hodnocení růstu klastrů v Petriho miskách, byly jednotlivé velikosti RSE 

vyjádřeny v procentech a seřazené od nejnižších hodnot k vyšším (Tabulka 3). Z tabulky 

5 je vidět, že u většiny shluků RSE, které byly vystaveny vlivu magnetického pole, byl 

zaznamenán jejich nárůst. V další tabulce (Tabulka 3) jsou uvedeny integrály intenzity 

signálů převedených na procenta a vynesené do grafu znázorněného na obrázku (Obr. 

4.1). 

Tabulka 3: Integrály intenzity signálů  

Miska č. 
    1.den 8.den 13.den 

Integrál [%] Integrál [%] Integrál [%] 

1 1 1 1 

2 1,318 1,03 1,13 

3 1,03 0,84 1,06 

4 0,56 0,84 1,05 

5 0,95 1,01 1,09 

6 0,44 0,84 1,14 

7 0,97 1,06 0,94 

8 0,54 0,83 0,91 

9 0,49 0,36 0,17 

10 1,04 0,57 0,83 

11 0,68 0,93 1,09 

12 1,33 1,35 1,24 

13 1,44 1,22 1,37 

14 1,01 1,12 1,32 

15 1,64 1,04 0,80 
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Obr. 4.1: Porovnání velikosti růstu tkáňových kultur ze tří měření 

V tomto úvodním experimentu byla potvrzena teorie o možném vlivu magnetického pole 

na RSE. 

4.1.2 Vliv magnetického pole na rostlinnou tkáň 

Cílem tohoto experimentu bylo zjistit, zda růst rostlinných kultur, zde 

reprezentovaných ranými somatickými embryi (RSE), závisí na stacionárním 

homogenním a gradientním magnetickém poli. Pro posouzení této otázky bylo vytvořeno 

devět magnetických polí různých hodnot hustoty magnetického toku a definované 

konfigurace. Magnetická pole byla vytvořena feritovými a neodymovými magnety. Mapa 

magnetických polí byla simulována metodou konečných prvků v programu ANSYS (kap. 

3.1.1) a experimentálně měřena Hallovou sondou (kap.). Rostlinné kultury použité v 

tomto experimentu byly raná somatická embrya (RSE) Picea abies (/ L./Karsten, klon 

2.2/2) a Pinus Engelman. Shluky časných somatických embryí byly umístěny do Petriho 

misek; každá mísa obsahovala jeden shluk RSE. Petriho misky byly umístěny do 

magnetických polí. Použili jsme pět shluků současně jako referenční skupinu a umístili 

je v magnetickém poli Země. Průběh růstu byl hodnocen z 2D obrazů shluků v Petriho 

miskách a byla vypočtena plocha RSE.  

Výsledky modelování stacionárního magnetického pole 

Teoretickým popisem, uvedeným v kapitole 2.4, byl následně vytvořen metodou 

konečných prvků model magnetického pole v programu ANSYS. Získané výsledky 

ukazují, že účinek gradientních magnetických polí na RSE se značně liší. Tento prvotní 

experiment nepřinesl zcela jasnou odpověď na možnost vlivu magnetického pole na 

změnu dynamiky určitého systému, přinesl však uspořádání dané metodiky v 

problematice a položil základy k dalšímu výzkumu.  
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4.1.3 Vliv MRI na vývoj somatických embryí 

Pomocí MRI zobrazení a následné analýzy získaných dat je možné provést výzkum 

transportovaných látek (vody a minerálů) v rámci rostliny, zkoumání buněčných procesů 

a také vývoj a růst rostlin. MRI má proto zásadní význam pro měření RSE během 

kultivace. To zahrnuje především nedestruktivní měření objemu a obsahu vody během 

kultivace, přesnou trojrozměrnou diferenciaci mezi RSE a kultivačním médiem, 

zkoumání vlivu iontů, změna relaxačních časů během kultivace a multiparametrická 

segmentace MR obrazů pro rozlišení mezi embryogenními a neembryogenními buňkami. 

Další možností je také dvouparametrové zobrazování relaxačních časů kalusu, tato 

metoda je charakterizována změnami tkání během kultivace RSE na mikroskopické 

úrovni, které lze nedestruktivně sledovat [54]. 

Průběh experimentu 

Za účelem vizualizace tkáně RSE nebo zvýraznění rozdílů mezi tkáněmi podle 

příslušných vlastností, lze efektivně využívat relaxometrii MRI (T1 a T2) a 

multiparametrickou segmentaci obrazu. Pomocí MRI tomografů s velikostí intenzity pole 

4,7 T a 9,4 T byly vyhodnoceny vlastnosti RSE a substrátu v Petriho misce. Dále byly 

také sledovány a hodnoceny změny relaxačních časů T1 a T2 v průběhu růstu daných RSE 

(0 až 15 dnů). Relaxační časy T1 a T2 byly hodnoceny ve vybrané oblasti. Pro správné 

vyhodnocení růstu daných vzorků, byly Petriho misky fotografovány ze spodní strany a 

byl vyhodnocen růst RSE v 0., 5., 7. a 11. den experimentu. V experimenty byly využity 

2 vzorky embryogenních buněk pro měření pomocí MRI, 2 vzorky embryogenních buněk 

pro ověření a 2 vzorky neembryogenních kalusových kultur. 

Výsledky experimentu 

U vzorků, které byly kultivovány po dobu 7 dnů, byla měřena protonová hustota 

(PD) a relaxační časy T1 a T2 RSE používající 4,7 T a 9,4 T MRI systémy. Vyobrazení 

výsledných map je znázorněno na obrázku (Obr. 4.2). Srovnání relaxačních časů T1 a T2 

v embryích a substrátu je vidět v následující tabulce (Tabulka 4). 

 

Obr. 4.2:  Vyobrazení RSE měřených pomocí 9,4 T magnetu. Vlevo obrázek PD; uprostřed 

mapa T1; vpravo mapa T2  
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Tabulka 4: Hodnoty relaxačních časů T1 a T2 v RSE a substrátu 

 B0 T1 T2 

T Ms Ms 

RSE 4,7 622 90 

9,4 1540 85 

Substrát 4,7 270 65 

9,4 988 51 

 

Dalším krokem experimentu bylo sledování změn v oblasti RSE a relaxačních časů 

během růstové fáze daných RSE. Bylo využito 6 Petriho misek, každá o průměru 55 mm, 

ve které byl právě jeden klastr. Na obrázku (Obr. 4.3) je znázorněn referenční vzorek 

během dne 0. a 11. den kultivace. Růst všech vzorků byl sledován podle velikosti dané 

oblasti RSE na kultivačním médiu. U dvou vzorků byl následně změřen vážená PD mapy 

T1 a T2 a byla vyhodnocena změna relaxačních časů během růstové fáze (Obr. 4.4 a Obr. 

4.5).  

 

Obr. 4.3: Fotografie vzorku RSE během experimentu 

Nárůst dané oblasti RSE v procentech je uveden v obrázku níže (Obr. 4.6). Z MR obrázků 

(4,7 T; 256 × 256 px; tloušťka vrstvy 2 mm; TE = 16 ms; TR = 7000 ms; a TI = 10 000 000 

ms), byly hodnoceny relaxační doby T1 a T2 a jejich změny během kultivace. Níže jsou 

zobrazeny MR obrazy (Obr. 4.7) s váženou protonovou hustotou (PD) a relaxační T1 a T2. 
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Intenzity obrazu byly standardizovány na intenzitu substrátu.  

 

Obr. 4.4: Změna relaxačního času T1 v závislosti na době kultivace 

 

Obr. 4.5: Změna relaxačního času T2 v závislosti na době kultivace 

 

Obr. 4.6: Změna velikosti RSE v závislosti na délce experimentu (%) 
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Obr. 4.7: Vážená PD, T1 mapa a T2 mapa daného RSE během doby trvání experimentu 

Závěr dílčího experimentu 

Tabulka (Tabulka 4) ukazuje relaxační doby T1 a T2 vzorků RSE v různých 

základních magnetických polích MR tomografů. Použití vyššího magnetického pole v 

kombinaci s malou, vysoce citlivou RF cívkou může zlepšit poměr signál-šum (SNR), a 

proto poskytuje vyšší rozlišení a tenčí řezy zkoumaného objektu. Percepční nárůst plochy 

neembryogenních kalusových kultur odpovídá 40% za 15 dní a je proto výrazně menší 

než u embryogenní RSE, jak u referenčních vzorků (158%), tak u RSE, které byly měřeny 

na MR tomografech (205%). Tato metoda může být použita k monitorování tempa růstu 

RSE. Během takového růstu dochází ke změnám relaxačních časů. Tyto změny 

odpovídají změnám chemických látek, ze kterých jsou složeny zkoumané kultury a 

uspořádání molekul a jejich vzájemných vazeb. Tyto změny jsou patrny v grafech (Obr. 

4.4 a Obr. 4.5). Relaxační doba T1 nosného média se během růstu RSE nemění. Na 

povrchu kultury a dále v přechodu mezi RSE a jeho médiem, je T1 snížena o více než 

polovinu za dobu patnácti dnů, což znamená, že chemická struktura látky a uspořádání 

buněk v daných oblastech podléhají během sledované doby růstu změnám. V RSE se 

relaxační doba T1 během růstu nemění. Hlavní, důležité rozdíly v T1 jsou způsobeny jeho 

velkou nehomogenitou, což pravděpodobně vyplývá z různých relaxačních vlastností 

embryonální buňky a mezibuněčného prostoru. Pokud jde o růstové období RSE, 

relaxační doba T2 kultury zůstala nezměněná po dobu 8 dnů, ale pomalu se zvyšuje 

v relaxačních časech od 100 ms do 140 ms; takové chování může charakterizovat variace 

vlastností RSE, ke kterým dojde po době přibližně 8 dnů. Relaxační doba T2 se nemění v 

médiu, na povrchu kultury nebo na přechodu mezi RSE a médiem a buňkou také 

nedochází ke změnám vlastností. MR obrazy RSE vykazují velký rozptyl relaxační doby 

(T1 - 425 až 538 ms; T2 - 42,6 až 65,6 ms). Nehomogenita relaxačních časů v kultuře 

ukazuje na různé růstové vlastnosti buněk. 
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4.1.4 Vliv stacionárního magnetického pole na vývoj a sporulaci 

houbového patogenu rostlin Colletotrichum Acutatum 

V rámci postupného vývoje práce a zhodnocením dílčích výsledků bylo navrhnuta 

možnost zkoumání vlivu stacionárního magnetického pole o předem definovaných 

parametrech a vlastnostech na jednoduchý houbový patogen Colletotrichum Acutatum.  

Z již dříve získaných poznatků, kdy byl prokázán a popsán vliv magnetického pole 

o dané konfiguraci na vývoj ranného somatického embrya (RSE) (kap. 4.1.1) a byl 

zároveň i popsán vliv MRI na stejné procesy (kap. 4.1.2), byla vyslovena otázka možného 

vlivu stacionárního magnetického pole na vývoj a sporulaci rostlinného patogenu. Ze 

získaných hodnot je zřejmé, že nejstabilnější a nejvhodnější podmínky pro růst RSE byly 

zajištěny feritovým magnetem vykazujícím hodnotu gradientu magnetického pole 5,68 

T/m-1. Vlivem vnějšího magnetického pole mění hypotetické částice modelu systému 

svou dynamiku, čímž dochází ke změnám v celém, mikroskopicky interpretovaném, 

systém [56]. 

Průběh experimentu 

Vzorky houbového patogenu byly umístěny v magnetickém poli po dobu jejich 

sporulace, bylo využito celkem 20 Petriho misek, 10 misek bylo vystaveno stacionárnímu 

magnetickému poli, 10 misek bylo současně použito jako referenční skupina, která byla 

vystavena magnetickému poli Země. Umístění Petriho misek je znázorněno na obrázku 

výše (Obr. 4.8). Magnetické pole bylo tvořeno feritovými a neodymovými magnety. 

Konfigurace magnetického pole vycházela z modelovaných předpokladů, kdy byly 

využity poznatky o hustotě časového toku a jejím chování v magnetickém poli s různým 

gradientem magnetického toku B (Obr. 4.9). 

 

 

Obr. 4.8: Umístění vzorku v magnetickém poli 
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Obr. 4.9: Výsledky modelování hustoty magnetického toku B [56] 
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Rozměry neodymových bloků byly 15 x 10 x 40 mm, povrchová hustota magnetického 

toku Br = 1,02 T, povrchová magnetická intenzita Hco = 720 kA/m. Aplikovaná hodnota 

hustoty magnetického pole byla v rozmezí 163,84 – 176,28 mT. K vyhodnocení výsledků 

bylo využito metody Bürkerovy komůrky. 

Vyhodnocení experimentu 

Vyhodnocení experimentu probíhalo na základě získaných dat, kdy po uplynutí 15 

dnů od začátku experimentu, byl vyhodnocen počet konidií v dané Bürkerově komůrce 

[55].   

Princip manuálního stanovení počtu buněk spočívá v mikroskopickém pozorování 

speciální komůrky, na kterou byla nanesena buněčná suspenze. Komůrka slouží k ustálení 

objemu, ve kterém buňky pozorujeme. Bürkerova komůrka, nejvíce rozšířená metoda 

manuálního počítání buněk, představuje speciálně upravené podložní sklo se dvěma 

počítacími ploškami, oddělených zářezem (Obr. 4.10). V každé počítací ploše je 

mikromřížka o přesně definovaných rozměrech (Tabulka 5). 

Tabulka 5: Definované rozměry Bürkerovy komůrky 

Hloubka   0,1 mm 

Plocha malého čtverce 1/400 mm2 0,0025 mm2 

Plocha velkého čtverce 1/25 mm2 0,04 mm2 

 

  

 

Obr. 4.10:  Zobrazení Bürkerovy komůrky s detailem počítací mřížky (okraje jsou 

tvořeny třemi čarami, aby byl zřetelný konec mřížky [55] 

 

Hodnocení počtu buněk v 1 mm3 (µl) suspenze se určuje například podle vzorce (4.1) 

 𝑏 =
𝑛

𝑐 ∗ 𝑣 ∗ ℎ
∗ 𝑧, (4.1) 

kde 𝑏 je počet buněk v 1 mm3, 𝑛 je celkový počet napočítaných buněk, 𝑐 je počet čtverců, 
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ve kterých se počítalo (nejčastěji 25 nebo 50), 𝑣 je plocha použitého čtverce (malý nebo 

velký), ℎ je hloubka komůrky, 𝑧 je použité ředění suspenze (uvádí se kolikrát byla 

suspenze ředěna např. 20x, tedy 20). Hodnoty 𝑣 a ℎ jsou konstanty, které dohromady 

udávají objem čtverce, ve kterém se počítalo. Pro každý čtverec se počítá nejméně 25 

čtverců v každé z počítacích mřížek (celkem tedy 50 velkých čtverců). Aby se nepočítaly 

buňky ležící na rozhraní sousedních čtverců dvakrát, jsou počítány jen ty, které leží nebo 

se dotýkají pouze 2 vybraných sousedních stran čtverce (např. horní a levé, zevnitř i 

zvenčí) (Obr. 4.11).  

 

 

Obr. 4.11:Výběr buněk uvnitř jednoho čtverce [55] 

 

Tabulka 6: Vyhodnocení získaných dat v první části experimentu 

Magnet (č.) 
Velikost vektoru mag. 

indukce 
Počet konidií Průměrný počet konidií 

Kontrola 0 519 173 

5 163,84 328 109 

2 170,4 443 147,7 

8 171,58 408 136 

4 176,28 54 18 
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Obr. 4.12: Graf rozložení výsledných hodnot¨ 

 

Tabulka 7: Vyhodnocení naměřených dat v druhé části experimentu 

Magnet (č.) 
Velikost vektoru mag. 

indukce 
Počet konidií Průměrný počet konidií 

Kontrola 0 275 92 

F1 13,74 607 202,3 

F2 14,06 347 115,7 

5 163,84 299 99,7 

9 166,3 195 65 

2 170,4 431 143,7 

8 171,58 412 137,3 

3 172,9 141 47 

4 176,28 86 28,7 
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Obr. 4.13: Graf rozložení získaných hodnot 

Biologické vyhodnocení experimentu 

V získaných a vyhodnocených datech je možné prokázat změnu chování 

zkoumaného vzorku, experimenty však neprobíhaly ve standardních laboratorních 

podmínkách, a proto není možné prokázat vliv dané konfigurace magnetického pole na 

potlačení sporulace patogenu v reálném prostředí. 

Vyhodnocení vlivu MRI na vývoj a sporulaci Colletotrichum acutatum 

Výsledky získané na základě experimentu popsaného výše poukazují na nové obzory 

pro MRI a jeho aplikace v rostlinné fytopatologii. Ačkoli v základním smyslu, tyto 

perspektivy zahrnují skutečné zobrazení fyziologie a následný popis různých typů 

fungálních patogenů, existuje také možnost použít metodu MRI k vizualizaci počátečních 

stadií napadení rostlin houbovým patogenem (Obr. 4.14). Předpokládá se, že další 

výzkum v této oblasti bude analyzovat dopad přítomnosti patogenu na celkový stav a 

vitalitu poškozené rostliny. Přístup MRI by mohl být použit k prokázání útoku dočasně 

neaktivního patogenu. Hlavní nevýhoda zobrazování patogenů metodou MRI spočívá v 

dlouhém období měření. V této souvislosti je třeba poznamenat, že rychlé a popisné 

zobrazení patogenů lze stále provádět částečnou vizualizací založenou na 

mikroskopických technikách. V grafu (Obr. 4.15) je zobrazen průměrný nárůst patogenu 

a jeho sporulace během procesu zobrazení pomocí MRI, pro přehlednost jsou získaná 

data zpracována v tabulce níže (Tabulka 8). 

Během tohoto měření nebyla prokázána změna ve sporulaci patogenu v závislosti na 

použité technice MRI zobrazení [39]. 
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Obr. 4.14: MRI zobrazení patogenů [39] 
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Obr. 4.15: Graf průměrného přírůstku Colletotrichum acutatum během MRI vizualizace [56] 

 

Tabulka 8: Procentuální vyjádření průměrného přírůstku Colletotrichum acutatum během MRI 

vizualizace [56] 

Den měření Kontrola [%] 4,7T [%] 9,4T [%] 

0 0 0 0 

3 15,1375 18,291 34,8089 

5 34,6417 36,3778 55,8407 

7 92,1283 75,3828 105,7119 

10 259,8178 223,6159 291,1303 

12 359,7022 335,2807 392,3573 

14 448,9577 441,9197 510,7581 

16 571,8773 625,2165 651,4955 
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4.2 Vliv na buněčné struktury živých organismů 

Na základě studia odborné literatury byly vytvořeny dva modely, které by mohly 

přiblížit možné důsledky vlivu magnetického pole na živé organismy. Oba modely byly 

voleny s ohledem na možné negativní účinky magnetického pole tak, aby nedošlo 

k porušení bioetických kodexů. Následná měření byla provedena za výrazné pomoci 

odborníků z Mendlovy univerzity v Brně. 

4.2.1 Popis vlivu stacionárního magnetického pole na model buňky 

V předchozích kapitolách této práce byl popsán možný vliv elektromagnetického 

pole na živé organismy tak, jak byl experimentálně ověřován v mnoha studiích a 

experimentech. Na základě recenze těchto prací a studia bioelektrických jevů byl 

vytvořen model, který předpokládá popis vlivu elektromagnetického pole na buňku, která 

je v tomto případě považována za základní stavební prvek organismu. 

4.2.2 Struktura buněčné membrány 

Mezi základní buněčné struktury se řadí buněčná membrána buňky, která odděluje 

vnější (extracelulární) a vnitřní (intracelulární) prostředí buňky. Ve vnějším a vnitřním 

prostředí buňky se nacházejí vodné roztoky, ve kterých jsou anorganické ionty (kationty 

Na+, K+, Ca2+ a aniont Cl-). Ve vnitřním prostředí se navíc uplatňují také organické 

anionty, které značíme A-. Z pohledu elektrického proudu se jedná o elektrolyty. 

Membránové napětí je rozdílem mezi elektrickými potenciály intracelulárního a 

extracelulárního [57]. Na obrázku (Obr. 4.16) je jednoduchý model povrchové membrány 

a znázornění elektrolytů vně a uvnitř buňky. Zkoumáním struktury a vlastností povrchové 

membrány buňky bylo dokázáno, že jejím základem je elektricky nevodivá dvojvrstva 

tvořená molekulami fosfolipidů, ve které se jsou zabudovány makromolekuly (bílkovin) 

proteinů, které plní různé funkce. Z pohledu elektrického jsou zde podstatné dva druhy, 

budeme je označovat jako kanály a přenašeče. Přenašeče i kanály jsou transportní 

mechanismy, které umožňují přenos iontů nevodivou fosfolipidovou membránou. 

Všechny takové ionty jsou také přítomny v extracelulární matrix (ECM), ale s různou 

koncentrací. Protože ECM a cytoplazma mají různé chemické složení, liší se i vodivost 

obou médií, a tedy i průchodnost pro ionty. Dielektrická membrána obklopuje jak 

buněčné organely, tak i všechny anorganické ionty a organické sloučeniny. Potenciální 

rozdíl napětí je udržován kvůli přítomnosti iontů v membráně dielektrického článku, 

očekává se i interakce buněčného pole s vnějšími elektrickými poli. Pokud rozdíl 

membránového potenciálu dosáhl v dané časově odezvě 0,7 – 1V (k externě 

aplikovanému elektrickému poli), dochází u přechodného póru ke strukturálním změnám 

v membráně. Tento proces se nazývá elektroporace. Ta je důležitá pro mnoho buněčných 

procesů. Účinek elektrického pole závisí na době trvání pulsu, intenzitě pole a typu buňky 

[57]. I když je známý vliv elektrického pole na různé biofyzikální a biochemické procesy, 

nebo je klinicky realizován, základní porozumění interakce stále chybí. 
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Obr. 4.16: Jednoduchý model pro výklad elektrických jevů na buněčné úrovni [57] 

4.2.3 Předpoklady a popis modelu 

Elektrický model pro buňku byl vytvořen na základě těchto předpokladů (Tabulka 

9). Průřez sférické buňky vložené do ECM je znázorněn na obrázku (Obr. 4.17).  

Jednoduchý model buňky sestává pouze z extracelulární matrice, buněčné cytoplazmy a 

buněčného jádra. Ostatní buněčné struktury jsou v tomto modelu zanedbány, protože 

jejich životní cyklus je velmi složitý a neexistuje snadný způsob, jak modelovat jejich 

chování. Parametry modelu a použité materiálové charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 

(Tabulka 9). 

Tabulka 9: Základní parametry modelu pro různé velikosti buněk [59] 

Parametry 
Standartní 

hodnota 

Nejnižší 

hodnota 

Nejvyšší 

hodnota 

Použitá 

hodnota 

Extracelulární vodivost (σ0, S/m) 1,2 - - 1,2 

Vodivost buněčné membrány (σ1, S/m) 3e-7 1,0e-8 1,0e-6 3e-7 

Vodivost cytoplasmy (σ2, S/m) 0,3 0,1 1,0 0,3 

Extracelulární dielektrická permitivita (ε0, As/Vm) 6.4e-10 - - 6.4e-10 

Dielektrická permitivita buněčné membrány 

(ε1,As/Vm) 
4,4e-11 1,8e-11 8,8e-11 4,4e-11 

Dielektrická permitivita cytoplasmatické membrány 

(ε2, As/Vm) 
6,4e-10 3,5e-10 7,0e-10 6,4e-11 

Poloměr buňky (R, µm) 10 5 100 20 

Šířka buněčné membrány (D, nm) 5 3 7 5 

Hustota magnetického toku (B0, Tesla) 2 - - 2 

Elektrické napětí (V) 200 - - 200 

Frekvence pole (f, kHz) 10 2 200 1k – 100M 

  

 

Model byl vyvinut s použitím rotační symetrie jako dvourozměrný (2D). Analýza 

elektromagnetického pole byla rozdělena na analýzu magnetického a elektrického pole. 

Pro analýzu magnetického pole byl použit prvek PLANE53, kde byl identifikován 

potenciál magnetického vektoru vytvořený magnetickým polem o velikosti B = 2 T. Pro 
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analýzu elektrického pole byl použit prvek PLANE121. Na horním a dolním stanovišti 

byl stanoven elektrický potenciál V = 200 V. V obou případech byla provedena 

harmonická analýza, která byla vypočtena pro frekvenci f = 1 kHz, 100 kHz, 200 kHz, 

400 kHz, 800 kHz, 1 MHz a 100 MHz. Síť konečných prvků byla vytvořena pomocí 7778 

prvků a 23609 uzlů [59]. 

 

 

 

   

Obr. 4.17: Schematické znázornění průřezu ideálně sféricky tvarované biologické buňky 

zabudované do ECM [59] 

Hodnocení experimentu 

Analýza byla rozdělena do několika kroků. V prvním kroku byly analyzovány změny 

ve vlivu magnetického pole v buňce a ECM pro všechny frekvence. Použité materiálové 

vlastnosti v magnetické analýze se liší zejména v relativní propustnosti, která je daná pro 

všechny materiály a s velmi malými změnami způsobuje změny magnetické indukce ∆B 

v rozsahu ± 10 µT. Pro zobrazování těchto malých změn bylo odečteno základní 

magnetické pole 2 T. Distribuce hustoty magnetického toku a intenzity magnetického 

pole je znázorněna na obrázku níže (Obr. 4.18). Změny magnetického pole se odráží se v 

buněčné membráně. Distribuce magnetického pole se nemění s danou frekvencí. 

V dalším kroku bylo analyzováno elektrické pole v modelu. Byly provedeny analýzy 

pro všechny vybrané frekvence. V modelu byly vyhodnoceny distribuce elektrického 

potenciálu, síla elektrického pole, celková kapacita modelu a kapacita buněčné membrány 

a ICM. Vyhodnocení frekvence v závislosti na kapacitě je na dalším obrázku (Obr. 4.19). 

Obrázek ukazuje, že kapacita ECM je nezávislá na frekvenci a v celém frekvenčním 

pásmu trvá hodnota 11,8 fF. Kapacita membrány je přibližně konstantní mezi hodnotami 

frekvence 1 kHz do 100 kHz. Po překročení frekvence f = 100 kHz začíná kapacita prudce 

klesat, do hodnoty frekvence f = 1 MHz. Kapacita klesá z 1,61e-13F na 9,8e-18F. Po 

překročení frekvence 1 MHz začíná postupné snižování kapacity. Kapacita membrány 

přispívá k největší části z celkové kapacity celého modelu. Vzhledem k poklesu kapacity 

membrány začíná pracovat ICM. Tato kapacita představuje buněčnou membránu vysoká 

impedance pro frekvence do 100 kHz a zabraňuje pronikání elektrického pole do ICM. 

Můžeme říct, že se membrána chová jako horní propust. V dalším kroku modelování jsme 
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prováděli analýzu elektrostatického pole a změnu frekvence kvůli elektrostatickému poli. 

Byla vyhodnocena celková kapacita modelu a dalších dílčích kapacit buněčné membrány, 

ICM a ECM. Kapacita v ICM je konstantní s hodnotou 1,18e-14F. Kapacita uvnitř buňky 

se mění jen velmi málo a se zvyšováním frekvence také se zvyšuje. Nejzajímavějším 

výsledkem je změna kapacity buněčné membrány nebo reaktance. Tato hodnota prudce 

klesá po překročení hodnoty frekvence 100 kHz a změně na 1 MHz. Buněčná membrána 

má největší podíl na celkové kapacitě modelované oblasti. Buněčná membrána může 

fungovat jako kondenzátor. Je to vysoká impedance (nebo odpor) při nižší frekvenci a na 

vysokých frekvencích se chová jako malý odpor. Tato vlastnost může být přirovnána 

k vysoké propusti v elektrických obvodech [59]. 

 

Obr. 4.18: Rozložení hustoty magnetického toku B a intensity magnetického pole H v modelu 

[59] 

 

Obr. 4.19: Rozložení frekvence v závislosti na hodnotě kapacity [59] 

Následující obrázky (Obr. 4.20) ukazují rozložení vektorů elektrického potenciálu 

v celém modelu a vektorů intenzity elektrického pole v buněčné membráně. Pro nízké 

frekvence je uvnitř buňky jen malý rozdíl potenciálů, několik voltů. Pro kmitočet 100 

MHz se potenciální distribuce takového pole zdá být nezávislé na buňce (vliv buňky na 

pole je pouze minimální) a je patrná velká rozdílná intenzita elektrického pole (Obr. 4.21). 
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Obr. 4.20: Výsledky rozložení vektorů elektrického potenciálu v celém modelu a vektorů 

intenzity elektrického pole v buněčné membráně pro frekvenci 100MHz 

 

 

Obr. 4.21: Výsledky rozložení vektorů elektrického potenciálu v celém modelu a vektorů 

intenzity elektrického pole v buněčné membráně pro frekvenci 1kHz a 400kHz 
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Závěr experimentu 

Informace o buněčných účincích magnetických a elektromagnetických polí jsou 

omezené. Výsledky získané v tomto dílčím experimentu přináší první popis chování 

buněčné struktury vystavené různým hodnotám frekvencí elektrických a 

elektromagnetických polí. Tento model však nemohl potvrdit vliv magnetického pole na 

buněčnou strukturu. Tento efekt se může objevit v jiné buňce organely, které mohou být 

velmi obtížně analyzovány v numerickém modelu. Elektrostatická pole mohou 

ovlivňovat distribuci buněčného náboje při velmi malých hodnotách intenzity a mohly by 

vést až ke změnám určitých buněčných vlastností nebo změnám propustnosti buněčné 

membrány pro anionty a kationty [59].  

Během těchto experimentů nebyla potvrzena hypotéza H3. 
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4.3 Vliv stacionárního magnetického pole na neživé 

organismy 

V předchozích a kapitolách byly popsány a experimentálně ověřeny růstové 

charakteristiky jednotlivých tkáňových struktur ve vztahu k současnému vnějšímu 

magnetickému poli. Výsledky tohoto výzkumu mají objasnit účinky změn magnetického 

(geomagnetického) pole na takové struktury. Ačkoli první biologické experimenty 

ukázaly, že v daném smyslu magnetická pole vykazují určitý statisticky významný vliv, 

zůstala otázka, jaké nástroje a modelové parametry jsou použitelné pro popis 

komplexního systému, například ve velmi jednoduché tkáňové struktuře.  

4.3.1 Vliv magnetického pole na rychlost změny teploty 

V této části práce je popsán model materiálu vloženého do magnetického pole. 

Model přijímá časovou složku elektromagnetického pole z perspektivy relativního 

pohybu systémů. Relativně se pohybující systémy byly odvozeny a teoreticky popsány 

v kapitole 2.4.4. V mikroskopických a nanoskopických objektech, jako jsou například 

biologické tkáně, byl účinek vnějšího magnetického pole na růst a chování biologického 

systému vyhodnocen v předchozích kapitolách. Na základě Maxwellových rovnic byl 

následně navržen model elektromagnetického pole, byly rozšířeny sledované veličiny a 

také byly do modelu zahrnuty různé hodnoty hustoty časového toku τ (viz rovnice 2.9 - 

2.52). Hustota časového toku byla monitorována jako kvantitativní veličina. Tato hodnota 

byla následně experimentálně zkoumána v problému rychlosti ohřevu definovaného 

objemu homogenního materiálu ve vztahu k velikosti a typu okolního magnetického pole.  

Pro ověření chování anorganické hustoty byly provedeny dva experimenty 

s ohříváním Cu materiálu v různých typech magnetického pole. Tyto experimenty jsou 

matematicky popsány v kapitole 2.1.4. 

Analýza magnetického pole modelu číslo 1 

Byla provedena jednoduchá analýza permanentních FeNdB magnetů s rozměry 

15×10×40 mm, s hustota povrchového magnetického toku Br = 1,2 T a intenzitou Hco = 

850 kA/m. Na obrázku níže (Obr. 4.22 a)) je znázorněna konfigurace magnetického pole 

s minimem a v určité části homogenního magnetického pole. Na sousedním vyobrazení 

(Obr. 4.22 b)) je prezentováno nastavení pro nehomogenní magnetické pole s vysokým 

distribučním gradientem Během experimentu byl prvek, který hodnotil pozorované 

makroskopické chování hmoty, vložen do oblastí označených červenou barvou. 
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a)                                                                                     b) 

Obr. 4.22: Konfigurace magnetického pole: a) slabé homogenní pole; b) silné homogenní pole 

s vysokým gradientem 

Průběh experimentu 

Cílem experimentu bylo porovnat tři různá nastavení vnějšího magnetického pole 

podle teoretického popisu, který je uvedený v kapitole 2.4.4 a uvést jejich dopad na 

rychlost ohřevu použitého kontrolního vzorku. Předpokladem výsledku bylo, že podle 

rovnice (2.43), bylo ve vzorku dosaženo nižší časové hustoty než při referenčním měření, 

naopak s výrazně delší dobou zahřívání dochází k zvýšení časové hustoty v měřeném 

vzorku ve srovnání s referenčním měřením. 

Ověření rozdílu ve vlastnostech mikroskopického modelu hmoty za předem 

definovaných podmínek vnějšího magnetického pole bylo provedeno pomocí měděného 

prvku, který měl rozměry 10×10×10 mm. Tento prvek byl ochlazen na -193 °C a poté 

zahříván na okolní teplotu 20 °C. Doba ohřevu byla měřena opakovaně, počínaje teplotou 

-180 °C a pokračovalo až k teplotě -20 °C. Tyto limity byly zvoleny s ohledem na 

potlačení systematické chyby měření v experimentu. Uspořádání experimentu je 

znázorněno na obrázku (Obr. 4.23). 

 

 

Obr. 4.23: Uspořádání experimentu 
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Posouzení získaných výsledků 

Z provedených experimentů vyplývá, že v silném magnetickém poli s vysokou 

hodnotou gradientu hustoty magnetického toku B, dB/dx; 200 Tm – 1 je nejnižší hustota 

časového toku τ. Vyšší hodnoty hustoty časového toku τ lze nalézt v magnetickém 

homogenním poli s nízkou hustotou magnetického toku B, B; 2µT. Nejvyšší hodnota je 

detekována v homogenním magnetickém poli s velikostí zemského pole -B; 50 µT.  

V tomto experimentu by vytvořen makroskopický model nastavení magnetického 

pole a hustota toku času τ byla popsána v mikroskopickém pojetí kvantově mechanického 

modelu hmoty. Časová hustota toku je množství zavedené ke sledování vlivu vnějšího 

magnetického pole na chování prvků hmoty nebo jejich skupin na úrovni atomů. 

 Experiment ukázal a jednoduchým způsobem zhodnotil chování anorganické hmoty 

při změnách v energii vzorku. Cílem tohoto výzkumu bylo připravit již vybudovaný 

model pro klasifikaci chování jednoduchých biologických materiálů v externě 

definovaném magnetickém poli [60]. 

 

4.3.2 Vliv magnetického pole na chování kvantově-mechanického 

modelu hmoty 

Druhý experiment posuzuje vliv čtyř konfigurací magnetického pole na ohřev Cu 

vzorku. Podobně jako v předchozích experimentech, které jsou popsány v kapitole výše 

(kap. 0), byl i v tomto experimentu testován navržený numerický model a byla změřena 

rychlost ohřevu materiálu. Dále byla navržena metoda pro přesné ověření změn rychlosti 

ohřevu v závislosti na vnějším magnetickém poli.  

Daný vzorek byl 10krát ochlazen na teplotu varu dusíku (-195,80 °C (77,35 K)); 

vzorek byl poté odstraněn a následně zahřát v jiné oblasti na teplotu 20 °C. Pomocí 

měřicího přístroje a 3 teplotních senzorů (1 senzor měřící teplotu vzorku a 2 další 

zjišťující teplotu okolí) byla zaznamenána změna teploty ve vzorku a požadovaná doba 

zahřívání. Tento experiment byl opakován se čtyřmi konfiguracemi magnetického pole. 

Popis modelovaného pole 

Pro model s distribuovanými parametry elektromagnetického pole je možné použít 

parciální diferenciální rovnice, které jsou založené na teorii elektromagnetického pole k 

formulaci sdruženého modelu s koncentrovanými parametry (v našem případě částic) viz 

rovnice 2.9 a 2.10. Tyto rovnice mohou být formulovány společně se soustřednými 

parametry modelu, teoretický popis využitých rovnic je popsán v kapitole 2.4.4 (rovnice 

2.35 – 2.52).    

Numerická analýza modelu 

V souladu s předchozí kapitolou (kap. 0) byla využita jednoduchá analýza 

aplikovaných bloků permanentních magnetů FeNdB, které mají rozměry 10x25x50 mm, 

hustotu povrchového magnetického toku Br = 1,1–1,2 T a intenzitu Hco = 750–1350 kA/m. 

Během experimentu byl do nehomogenních oblasti magnetického pole vložen element 

(Cu senzor), pomocí kterého byly hodnoceny pozorované změny makroskopického 



 72 

chování hmoty (Obr. 4.23 a Obr. 4.28).  

 

Obr. 4.24: Detailní zobrazení a popis konfigurace experimentu 

Popis experimentu 

Ověření rozdílu ve vlastnostech mikroskopického modelu hmoty za předem 

definovaných podmínek vnějšího magnetického pole bylo provedeno pomocí měděného 

prvku (krychle) majícího rozměry 10x10x10 mm (Obr. 4.25). K tomuto senzoru byl 

připevněný ocelový drát, pomocí kterého byla usnadněna manipulace se senzorem. 

Průměr drátu byl 1 mm. Teplota temperované zkoumané Cu kostky byla měřena 

senzorem PT100 (Heraeus MR828) o průměru 3 mm, který byl umístěný uvnitř prvku. 

Nejprve byla krychle ochlazena na -193 °C, po ustálení teploty, byl senzor zahřát na 

teplotu okolního prostředí (20 °C). 

 

 

Obr. 4.25: Cu kostka určená k měření (10x10x10 mm) s připojeným senzorem PT 100 
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 Doba zahřívání byla měřena opakovaně, počínaje -185 °C a měření postupně 

pokračovalo až k teplotě +10 °C. Tyto limity byly zvoleny s ohledem na potlačení 

systematické chyby měření v experimentu. Detailní provedení experiment je zobrazen na 

obrázcích (Obr. 4.24 a Obr. 4.26).  

 

 

Obr. 4.26:Využitá měděná destička s teflonovými pásky 

 

Cu kostka byla zahřívána pomocí měděného bloku o rozměrech 200x20x20 mm. 

Tento blok vykazoval dostatečnou tepelnou kapacitu a jeho teplota se během experimentů 

zvyšovala o méně než 1 °C. V bloku byly vyrobeny otvory o velikosti 10x10 mm a 74x12 

mm, aby se umožnilo vložení krychle a permanentních magnetů, s vzdáleností 18 mm 

mezi otvory (Obr. 4.27).  

 

Obr. 4.27: Detailní provedení experimentu 

V experimentu byly použity permanentní magnetické bloky FeNdB, které mají 

rozměry 10x25x50 mm a vykazující hustotu magnetického toku povrchu Br = 1,2 T a 
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intenzitu Hco = 850 kA/m. Uložení permanentních magnetů do drážek měděného bloku 

usnadnilo vytvoření tří typů magnetického pole s hustotou indukčního toku B a úhlem Φ 

(úhel Φ pohybující se mezi osou dělící magnety).  

Magnetická pole byla následující:  

a) homogenní pole prvního typu, vykazující intenzitu 270 mT a Φ = 90°;  

b) homogenní pole druhého typu, vykazující intenzitu 250 mT a Φ = 64° 

c) gradientní pole mající maximální gradient 19 mT/m a Φ= 69°.  

Podrobná konfigurace polí je uvedena v obrázku (Obr. 4.28). Magnety byly odděleny od 

Cu bloku teflonovým pásem o tloušťce 1 mm, aby se snížil tok tepla do krychle 

(konfigurace je uvedena na Obr. 4.24). Blokovací ohřev Cu byl monitorován dvěma 

senzory PT100; zatímco první byl umístěn ve vzdálenosti 60 mm od krychle na ose 

procházející mezi magnety, druhý byl umístěn na 60 mm na ose kolmé na magnety a 

procházející středem krychle. Teploty krychle a bloku byly snímány pomocí sondy s 

trojnásobnou teplotou a zaznamenávány pomocí jednotky sběru dat HP54070A. Cílem 

experimentu bylo opakovat měření, které je popsáno v předchozí kapitole (kap. 0) a ověřit 

jeho výsledky.  

 

Obr. 4.28: Podrobná konfigurace magnetických polí 

 

 

Obr. 4.29: Distribuce numerické analýzy – hustota magnetického toku B 

Během měření byl Cu blok umístěn na dřevěnou desku, buď s magnety, nebo bez 

nich. V měřicím cyklu, kdy byl vyloučen vliv vnějšího magnetického pole, byly místo 

magnetů vloženy mosazné bloky, ty blokovaly tepelný tok, který byl přibližně totožný s 
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tokem z nich. Cu kostka byla ponořena do tekutého dusíku a ochlazena, dokud se její 

teplota nestabilizovala a následně byla tato kostka mechanicky přenesena do Cu bloku a 

teplota byla během procesu měřena nepřetržitě. Tepelný tok z bloku zahříval krychli a 

její teplota se zvyšovala, dokud se teploty nevyrovnaly. V tomto okamžiku bylo měření 

dokončeno.  

Časové měření teploty pomocí čtyř svorkové impedance (PT100) bylo 10krát 

opakováno v následujících konfiguracích magnetického pole: 

• s konfigurací bez magnetického pole,  

• s homogenním magnetickým polem v první (nastavení B) a druhé 

konfiguraci (nastavení D) pole,  

• pro konfiguraci gradientu (nastavení C) (Obr. 4.30)  

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Obr. 4.30: Konfigurace magnetického pole: a) slabě homogenní pole, nízké hodnoty-A; b) 

nehomogenní magnetické pole – C; c) vyšší hodnoty magnetického pole B; d) vyšší 

hodnoty a silné gradientní magnetické pole - D. 
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Pro zhodnocení rychlosti ohřevu v Cu kostce byly vybrány dvě impedanční úrovně 

pro Pt senzor, jmenovitě 25Ω (-185 °C) a 104Ω (+10 °C) a byly sledovány doby ohřevu 

mezi těmito úrovněmi. Přesnost byla zaznamenána společně s teplotami. Hodnota kroku 

kvantizace byla 193 ms. Aby se zvýšila přesnost měření, byly naměřené hodnoty 

interpolovány v bezprostřední blízkosti zvolených hladin. Příklad teplotního průběhu 

během jednoho měřícího cyklu je uveden na obrázku (Obr. 4.31

 

Obr. 4.31: Příklad teplotního průběhu během jednoho měřícího cyklu: 1 – Cu kostka; 2 - teplota 

Cu bloku mezi magnety ve vzdálenosti 60 mm od středů magnetů 3 - teplota Cu 

bloku v bodě umístěném 60 mm (a ve svislém směru) od střední část mezi magnety 

Výsledky experimentu 

Naměřené hodnoty rychlosti ohřevu ve zkoumaném vzorku pro všechny konfigurace 

magnetického pole jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 10). 

Ze získaných výsledků experimentu vyplývá, že homogenní magnetické pole 

druhého typu (nastavení D) s hustotou magnetického toku B = 250 mT vykazuje nejnižší 

hustotu toku času. V gradientním magnetickém poli (nastavení C), které vykazuje 

magnetický tok větší než dB/dx ≈ 19 T/m, je hustota časového toku vyšší ve srovnání s 

nastavením D. Homogenní magnetické pole prvního typu (nastavení B; B = 270 mT) 

kolmé na směr tepelného toku poskytuje vyšší hustotu toku v čase srovnatelnou 

s velikostí pozorovanou v zemském magnetickém poli, B = 50µT (nastavení A). Tabulka 

10 obsahuje hodnoty, které byly naměřeny během experimentu. Snímání impedance čtyř 

terminálů (PT100) se opakuje 10krát pro konfigurace bez magnetického pole (nastavení 

A), s homogenními magnetickými poli prvního (nastavení B) a druhého (nastavení D) 

typu, a s gradientem pole (nastavení C). Experiment byl opakován několikrát za stejných 

podmínek a poskytl stejné výsledky.   
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Tabulka 10:  Naměřené hodnoty rychlosti ohřevu ve zkoumaném vzorku 

Měření Časová změna/s 

 Bez pole Homogenní pole I Gradientní pole Homogenní pole II 

1 36,64928955 37,71446887 34,48015863 22,82040233 

2 38,06576586 41,62355197 36,4855295 28,36592113 

3 39,7085593 38,67162785 39,54154481 29,79942564 

4 41,18051012 40,20475581 37,88963473 31,49956476 

5 42,77172513 38,4903284 38,57823307 33,26028898 

6 41,03824944 38,19525093 38,49898872 33,13491397 

7 44,16877291 38,91989879 39,23681201 34,11134567 

8 45,44665016 37,31208691 38,8054958 33,56003627 

9 42,74964147 39,09137363 38,70252762 34,34513303 

10 45,26375993 41,99884713 44,30902191 34,38462373 

Střední hodnota 41,70429239 38,65279468 38,65279468 31,21078131 

Standardní odchylka 2,801316176 1,495505043 2,36366684 3,482702384 

Pokles 0 -5,6 -7,317 -24,4 

Vyjádření v % 100 94,4 92,683 75,6 

Nastavení A B C D 

Závěr 

Opakované měření ukázalo, že doba zahřívání je kratší než v předchozích 

experimentech (viz kap. 0). Tato podmínka byla dosažena změnou celého úkolu měření. 

Relativní poměr doby zahřívání je však srovnatelný s předchozími experimenty, a 

vzhledem k různým konfiguracím magnetického pole (nastavení A až D). Nejvýraznější 

zkrácení doby zahřívání měděné krychle vykazuje homogenní pole druhého typu 

(nastavení D), celkový čas zahřátí je pouze 31,2 ms, což vyjadřuje 75,6% doby 

k hodnotám bez magnetického pole. Veškerá měření pro různá nastavení vnějšího 

magnetického pole jsou mimo toleranční odchylku měření. Lze tedy prokázat, že vnější 

magnetické pole mění dynamiku modelové hmoty, a pokud je časová hustota aplikována 

jako veličina, lze konstatovat, že tato hustota mění její hodnotu v jednotlivých případech 

Tento experiment potvrdil vyslovenou hypotézu H1.
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5 PŘÍNOS DISERTAČNÍ PRÁCE 

Vědecký přínos této práce spočívá v teoretickém popisu vlivu „stacionárního“ 

magnetického pole (homogenní i gradientní pole) na okolní prostředí. Pomocí dílčích 

experimentů, kdy se nejprve zkoumal vliv těchto polí na nejjednodušší organismy, byl 

postupně definován teoretický vliv magnetického pole na kvantově-mechanický model 

částice. Tento vliv byl teoreticky odvozen pomocí Maxwellových rovnic. Z numerického 

vyjádření těchto rovnic byl vytvořen numerický model daného magnetického pole, která 

byl vzápětí prakticky ověřen a popsán ve finálním experimentu. 

Přínosem této práce je hlavně vytvoření daných numerických modelů, odvození 

teoretického popisu situace pomocí dílčích rovnic a vytvoření metodiky pro 

experimentální prokázání. 

5.1 Zhodnocení disertační práce 

Na základě provedeného výzkumu byly postupně na základě numerického 

modelování a experimentálního ověření, potvrzeny následující hypotézy: 

H1.  Magnetické pole má vliv na dynamické chování anorganického vzorku materiálu. 

H2.  Magnetické pole má vliv na růstové vlastnosti živého organického vzorku. 

H3.  Magnetické pole nemá vliv na děje v rámci buněčné membrány. 

V předkládané práci bylo provedeno:  

Sestavení modelu pro vyhodnocení magnetického pole s respektováním jeho vlivu 

na elektrický náboj struktury (biologické). Numerický model je vhodný pro analýzu MKP 

v systému ANSYS. Z analýzy byly sestaveny experimentální úlohy. Výsledky 

experimentu jsou porovnány s numerickou analýzou, pro vyhodnocení byly použít 

techniky MRI zobrazení s podporou programů Marevisi a Matlab. 

Byl zkoumán vliv „stacionárního“ magnetického pole na živý biologický vzorek 

(RSE smrku ztepilého a houbový patogen Colletotrichum acutatum) podle modelovaných 

předpokladů, byly vyhodnoceny dílčí výsledky a následně byly ověřeny předpokládané 

hypotézy. 

Vytvořili jsme jednoduchý model a následně (na základě tohoto modelu) byl 

posouzen vliv magnetických polí na buněčnou strukturu prokaryotické buňky. Ačkoliv se 

tímto modelování přímý vliv neprokázal a daná hypotéza H3 nebyla potvrzena, byly 

výsledky implementovány do teoretického popisu změny chování organických/živých 

látek v magnetickém poli. 

Bylo provedeno zkoumání vlivu „stacionárního“ magnetického pole na vzorky 

neživého organismu, byla sestavena odpovídající konfigurace/situace podle 

předpokládaných modelů. Po vyhodnocení výsledků byla potvrzena hypotéza H1 o vlivu 

magnetických polí, na dynamické chování anorganického materiálu. 

Nalezená modelová řešení byla porovnána a experimentálně ověřena, byly 

provedeny dílčí měření a došlo k zobecnění řešení a tím došlo k potvrzení výše uvedené 
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hypotézy teorie o vlivu magnetického pole na změny dynamiky/růstu testovaného vzorku. 
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6 ZÁVĚR  

Cílem práce bylo formulovat, odvodit a testovat možný vliv homogenního 

magnetického pole a gradientního magnetického pole na živou i neživou přírodu. 

Vlastnosti magnetického pole byly teoreticky ověřeny pomocí simulace v systémech 

Ansys a Comsol pomocí MKP a následně pomocí vypočítaných modelů byly prakticky 

realizovány. 

Pro dosažení požadovaného výsledku a potvrzení nebo vyvrácení daných hypotéz, 

bylo nejprve teoreticky popsáno a následně numericky odvozeno „stacionární“ 

magnetické pole. Vyvození bylo provedeno pomocí Maxwellových rovnic.   

Výsledky výzkumu potvrdily vliv magnetického pole na živou přírodu a byl potvrzen 

také vliv na kvantově – mechanický model částice, která zde zastupovala „neživou 

přírodu“.  

Důležitým závěrem této práce je také poukázání na možnost mezioborové 

spolupráce, kdy byla spojena teoretická elektrotechnika a biologické materiály, tak aby 

nedošlo k poškození ani jedné zkoumané strany.  

Cíle této práce byly splněny a zároveň i poskytují možnost pro další výzkumnou 

činnost, jako je například další numerické modelování magnetických polí s ohledem 

například na nanostuktury použitého materiálu. 

Získané závěry jednotlivých experimentů byly publikovány na několika 

mezinárodních konferencích (PIERS, IIPhDW, MEASUREMENT, SVSFEM ANSYS 

Users' Group Meeting and Conference) a publikovány ve vědeckých časopisech 

(MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation 

(IMEKO), Measurement Science Review, Informatyka, Automatyka, Pomiary w 

Gospodarce i Ochronie Środowiska).  
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

Symbol Veličina Jednotka 

A vektorový potenciál Wb/m 

B magnetická indukce T 

D elektrická indukce C/m2 

E intenzita elektrické indukce V/m 

f kmitočet, frekvence Hz 

F síla N 

G gradient indukce magnetického pole  

H intenzita magnetického pole A/m 

J hustota elektrického proudu A/m2 

k vlnový vektor m-1 

l délka m 

L indukčnost H 

M vektor magnetizace  

S plocha m2 

t čas s 

v rychlost m/s 

V objem m3 

λ vlnová délka m 

γ konduktivita S/m 

ε permitivita F/m 

εr relativní permitivita l 

µ permeabilita 1 

µr relativní permeabilita H/m 

ω úhlový kmitočet rad/s 

ρ objemová hustota náboje C/m3 

σ plošná hustota náboje C/m2 

τ délková hustota náboje CC/m 

Φ magnetický indukční tok Wb 
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