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12. Úloha  
 

I. Zadání 

 
Levitating spinner 

A toy consists of a magnetic spinning top and a plate containing magnets (e.g. "Levitron"). 
The top may levitate above the magnetic plate. Under what conditions can one observe the 
phenomenon?  

 

II. Úvod 
 

Naším úkolem je zjistit za jakých podmínek bude levitující magnet fungovat. Levitron 
je známá komerční hračka. Každý kdo si jí koupí má velké problémy s tím jí 
zprovoznit. Je obvykle k němu přiložen návod. Ten radí různé triky na uvedení 
Levitronu do pohybu. Jedná se jak o různé machinace se závažím tak o různé způsoby 
roztočení Levitronu. My použijeme ty to tipy a triky jako základ k našemu řešení. 
 

III. Teorie 
 

Nejprve si kvalitativně vysvětlíme, proč Levitron levituje. Dále se zaměříme na 
aspekty, které by mohly ovlivnit negativně levitaci, a teoreticky si předpovíme, jaká 
bude jejich závislost. 
 
Na první pohled vidíme, že levitací Levitronu způsobí odpuzující magnety. Jak Káča, 
tak podstava Levitronu jsou zmagnetizovány. Působí jak odpuzující síly, tak přitažlivé, 
ale vzhledem k tomu, že magnetická síla klesá se vzdáleností, dominantní bude 
odpudivá síla. Káča bude klouzat po siločárách. Abychom dokázali udržet káču 
v jednom bodě, kde nebude klouzat po siločárách, ale bude se vznášet na jednom 
místě, musíme káču roztočit. Když roztočíme káču, uplatní se gyroskopický jev a osa 
otáčení se nepřetočí, ale bude rotovat ve směru magnetického pole, který je téměř 
vertikální. Tato rotace se nazývá precese. U levitronu můžeme precesi pozorovat, když 
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se trošku káča kymácí při zpomalování, neboť je osa otáčení vertikální. Touto rotací 
zajistíme rovnováhu mezi Fg a Fm. Ale rovnováha sil není dostatečná k levitaci káči. 
Tato rovnovážná poloha musí být také stabilní. To znamená, že nepatrné vychýlení 
káči bude mít za následek energii, která vymrští káču zpět do stabilního bodu. 
 

 
 
 
 
 

IV. Experimenty 
 

Hmotnost káči je 17g. Měli jsme k dispozici mosazné kroužky, které jsme uchytili na 
káču, abychom mohli regulovat hmotnost. Zjistili jsme, že optimální hmotnost byla 
22g. 
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Naučili jsme se káču roztočit podle návodu. Ze začátku to šlo obtížně, museli jsme opravdu 
experimentovat s každým gramem káči. I lehké vychýlení z optimální hmotnosti znamenalo 
nestabilitu. Když to bylo lehčí, tak káča měla tendenci ulítávat. Když byla těžší, gravitační 
síla byla větší než magnetická a nikam se nepohnula. 

 
 
Další faktor byl počáteční roztočení káči. Museli jsme jí uvést do optimální otáček. Při 
vyšších otáčkách 35 rps a víc se káče stává nestabilní a má tendenci uletět. Při nižších 
otáčkách to je 18 rps a méně není vytvořen dostatečný točivý moment, který zabraňuje 
otočení magnetu. Optimální otáčky byly tedy, 18-35 rps.  
 
Další důležitý faktor je, minimalizovat precesi káči. Při velkém vychýlení osy otáčení 
z horizontálního směru vzniká nestabilita. 

 
 

V. Závěr  
 

Vypozorovali jsme, že Levitron funguje na principu odpudivých magnetických sil. Víme, že 
se jedná o interakci jednoho magnetu v káče a několika magnetů v základně. Tyto magnety 
spolu reaguje přes magnetické pole. Protože magnetická pole nejsou homogenní, káča má 
tendenci sklouzávat po směru indukčních čar. Pokud budeme chtít dostat káču do jednoho 
bodu, který je stabilní, musíme optimalizovat, hmotnost káči, dostatečné otáčky káči. 


