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Gravitační vlny

(ilustrace: Dana Tenzler http://malerei-und-zeichnungen.jimdo.com )
Až navštívíte Pisu, abyste podnikli něco s fyzikálním pozadím, můžete vysolit

15€ za vstup na věž, odkud Galileo údajně házel své pokusné koule. Nebo peníze
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schovejte, popojeďte do Casciny a prohlédněte si detektor gravitačních vln.
Ve sci-fi povídce Na dohled Cruithne (kapitola 3) jsme se ocitli na kosmické

stanici Lagrange-4, kde se mimo jiné věnují výzkumu gravitačních vln. Ačkoli to pro
pochopení povídky není důležité, zasluhují si pojmy gravitační vlna i Lagrangeovy
body bližší vysvětlení.

Gravitační vlny byly předpovězeny již na počátku minulého století, chvíli po tom,
co Albert Einstein publikoval svou obecnou teorii relativity. Nicméně jistou naivní
představu o tom, jak gravitační vlny fungují, si můžeme udělat i bez pojmů jako
zakřivený prostor a čas.

Připevněme ve vesmíru na pevný bod siloměr a sledujme, jak gravitace naší
Země působí na testovací závažíčko. Nyní Zemi uchopme a posuňme kousek dál.
Gravitační působení se s rostoucí vzdáleností zmenšuje, siloměr ukáže menší
hodnotu. Vraťme Zem zpět, vrátí se i závaží. A znovu, oddalme Zem a přibližme,
dopředu, dozadu. Testovací závažíčko se rozkmitá v souladu s přemísťováním
Země.

Nyní zopakujme pokus s druhým siloměrem umístěným desetkrát dále.
Naměřené výchylky budou menší, ale z principu se nebudou od výchylek na prvním
siloměru lišit. Snad jen jediným detailem, budou se za prvním siloměrem
opožďovat. Gravitační působení se šíří rychlostí světla. Již první siloměr neměří
okamžitou polohu Země, ale polohu, kde byla před nějakou chvílí. Druhý siloměr
ukáže výchylku desetkrát později. Kdybychom umístili siloměry do každého bodu
prostoru a náhle Zemí pohnuli, uvidíme, že se gravitační impuls bude šířit jako vlna.

Takový náhled má bohužel principiální nedostatky, nicméně můžeme ho použít
pro první zorientování v problému. Kdybychom ho však chtěli použít pro výpočet,
rozejdeme se s realitou. Číselné hodnoty budou vycházet jinak, nevysvětlíme, proč
gravitační vlna osciluje ve dvou rovinách skloněných o 45 ... Proto se i v populárních
článcích definuje gravitační vlna jako periodické smršťování a roztahování prostoru,
což je sice správnější, ale obtížně představitelné.

Pak je tu ještě problém, jak Zemi donutit, aby se pohnula blíže či dále. Ale je to
problém jen zdánlivý, Země to už dávno dělá. Obíhá přece s Měsícem kolem
společného těžiště. Totéž dělá se Sluncem. Každá soustava obíhajících těles
vyzařuje gravitační vlny. Gravitační vlny vyzařované soustavou Země Měsíc jsou
slabé na zachycení současnými přístroji.

Ve vesmíru se ovšem můžeme setkat s podstatně výkonnějšími zdroji
gravitačních vln. Mohou to být třeba dvě obíhající černé díry nebo neutronové
hvězdy. Zde už vyzařovaný výkon odnáší ze soustavy tolik energie, že se to projeví
na jejich drahách - objekty se k sobě neustále po spirále přibližují, čímž se zkracuje
jejich oběžná doba. Kratší oběžná doba = vyšší frekvence gravitačních vln. Vyšší
frekvence je schopna odnést za jednotku času ještě více energie, vyzařování je
intenzivnější, přibližování těles se zrychlí a na konec, za mocného záblesku, splynou
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tělesa v jediné.

Weberovy válce (Aldebaran)
První, kdo se pokusil takový proces zaznamenat, byl již v šedesátých letech

Joseph Weber. Skutečně se mu podařilo cosi zaregistrovat (dokonce i na kontrolním
zařízení vzdáleném několik set kilometrů). Citlivost jeho zařízení byla velice nízká,
naměřená událost by musela být tak významná, že by neměl být problém ztotožnit
ji se světelným zábleskem na obloze. To se však nepodařilo a dnes převládá
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přesvědčení, že šlo o chybu měření.
A přece existenci gravitačních vln málokdo zpochybňoval. Jednak vyplývala

z důkladně prověřené teorie a navíc ji potvrzovala i nepřímá měření. Již roku 1993
obdrželi vědci Russel Hulse a Joseph Taylor Nobelovu cenu za analýzu signálu
podvojného pulsaru PSR J0737-3039A. Zjistili, že se oběžná doba soustavy zkracuje
přesně takovým způsobem, jak předpovídá obecná teorie relativity.

Přímé detekce jsme se však dočkali teprve v září loňského roku zařízením
LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) ve Spojených státech.
Princip přístroje je neuvěřitelně jednoduchý, přesnost jednoduše neuvěřitelná. Na
čtyři kilometry dlouhém ramenu neustále měří laserový paprsek polohu zrcátka
s přesností na 10^-18m. Každé zhoupnutí zrcátka je pečlivě analyzováno, jsou
odfiltrovány veškeré rušivé jevy, to, co zbude, by mohl být otisk gravitační vlny.

Zařízení LIGO má taková ramena dvě. Svírají pravý úhel, takže je možné
gravitační vlnu nejen detekovat, ale přibližně i zjistit, odkud přišla. Tak mohl být
zdroj gravitační vlny ztotožněn s úkazem na obloze a gravitační vlny můžeme brát
za prokázané.

Experiment VIRGO nedaleko italské Pisy
(Aldebaran)

V Evropě nalezneme podobné zařízení nedaleko města Pisa. Experiment
VIRGO je sice poněkud menší (délka ramene 3 km), ale citlivost má srovnatelnou,
protože pracuje s laserovým paprskem o vyšší frekvenci. Jinak ale obecně platí, že
délka ramene je pro přesnost limitujícím faktorem.

To si fyzici uvědomovali již dávno, proto byl navržen experiment LISA (Laser
Interferometry Satellite Antenna). Trojice vesmírných sond měla poskytnout tři
měřicí ramena, každé o délce pěti milionů kilometrů. Od projektu bylo později
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upuštěno, snad bude ve třicátých letech realizován ve skromnější podobě
evropskou kosmickou agenturou. Zatím byla vypuštěna sonda eLisa-Pathfinder, na
které bude testována technologie.

Ve sci-fi povídce Na dohled Cruithne (kapitola 3) se episodní postava profesor
Van Dorn zabývá měřením gravitačních vln. K dispozici má také trojici vesmírných
sond, ale zakřivení prostoru zkoumá jiným způsobem.

Lisa-pathfinder (Wikipedie)
Již na základní škole se učíme, že součet úhlů v trojúhelníku je 180 . S touto

vědomostí většinou vystačíme po zbytek života, aniž bychom si uvědomili, že to
není pravda. Alespoň ne vždy. Nakresleme si obrovský trojúhelník s jedním
vrcholem na severním pólu, druhým a třetím na rovníku. Jinými slovy, jedna strana
bude tvořena částí rovníku, dvě strany budou poledníky od pólu k rovníku.

Poledník s rovníkem svírá pravý úhel. Jenom úhly u rovníku tedy dají 180 . Úhel
u pólu nabývá hodnot od 0  do 360 . Zde tedy naše pravidlo o součtu úhlů
v trojúhelníku neplatí. Na vině je samozřejmě ta zakřivená plocha, na které
trojúhelník kreslíme. Kdybychom plochu zakřivili jinak, třeba jako koňské sedlo,
dokázali bychom na něj nakreslit trojúhelník se součtem úhlů menším než 180 .

Skutečný třírozměrný prostor může být také zakřivený. Zakřivuje se do čtvrtého
rozměru. Lidské smysly nejsou školeny na vnímání čtyřrozměrného prostoru.
Dokonce i naše představy se musí odvolávat na analogie. Nicméně pravidlo
o součtu úhlů v trojúhelníku tu platí také. 180  naměříme jen v nezakřiveném
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prostoru.
Sondy profesora Van Dorna jsou umístěny v  Lagrangeových bodech L3-L5

soustavy Slunce - Země. Tedy rovnostranný trojúhelník se stranou přes čtvrt
miliardy kilometrů. O něčem takovém lze psát opravdu pouze ve sci-fi. Bylo by to
moc drahé.
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Gravitační pasti
Staré scifi romány o cestě ze Země k Měsíci se neobejdou bez popisu stavu

beztíže, který nastává kdesi na pomezí gravitačního vlivu obou těles. Ačkoli je to
špatná představa, cítíme, že se autor dotkl něčeho, o čem třeba přemýšlet...

Ve sci-fi povídce Na dohled Cruithne (kapitola 3) se ocitáme na vesmírné stanici
umístěné v libračním bodě Lagrange 4. Nesrozumitelná slova pro toho, kdo je nikdy
neslyšel, přesto se za nimi ukrývá snadno pochopitelný pojem.

Fyzik Lagrange analyzoval pohyb těles, která na sebe gravitačně působí.
Z principu je to věc prajednoduchá. Newtonův gravitační zákon nám říká, jakou
silou na sebe působí dvě hmotná tělesa. Přidáme-li zákon setrvačnosti, můžeme
sestavit rovnice, podle kterých se tělesa pohybují.

Rovnice pro dvě tělesa vedou na elipsu. Ve chvíli, kdy však chceme vyjádřit
dráhu tří těles, získáváme soustavu rovnic, kterou nedokážeme analyticky vyřešit.
To znamená, že nedokážeme napsat jednoduchý vztah - vzoreček, do které
dosadíme čas a dostaneme prostorové souřadnice planety. Chceme-li něco
takového vypočítat, máme jedinou možnost, numerický (iterační) výpočet.
Vypočítat, jaké souřadnice bude mít těleso za krátký časový okamžik, a výsledek
použít jako vstup pro další výpočet. Pak tento postup opakujeme tak dlouho, dokud
se nedostaneme na požadovaný čas. Úkol jak stvořený pro počítač, přesnost daná
velikostí časového kroku.

Pan Lagrange samozřejmě o problému tří těles věděl, ale to ho neodradilo.
Pokusil se řešit zjednodušený problém. Problém, ve kterém se gravitace třetího
tělesa významně neprojevuje, protože má vůči prvním dvěma zanedbatelnou
hmotnost. Objevil, že testovací těleso můžeme v takovém systému umístit ne na
jedno, ale hned na pět pevných míst, kde budou přitažlivé a odstředivé síly
vyrovnány.
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ekvipotenciální plochy dvou vzájemně obíhajícíh těles
Abychom si lépe představili, jak takové body najít, podívejme se nejprve na

schéma ekvipotenciálních ploch soustavy dvou rotujících těles. Jsou to jakési
vrstevnice, po kterých se bude těleso pohybovat pouze setrvačností, aniž by
ztrácelo nebo odněkud přijímalo energii. Zrovna tak jako turista, který si naplánuje
výlet po vrstevnicích, aby se příliš nevyčerpal.

Asi nás nepřekvapí, že čáry blízko jednoho tělesa, kde se významně neuplatňuje
vliv druhého, připomínají kružnici. Obdobně je tomu také hodně daleko od těžiště
soustavy, kde jsou centrální tělesa za hranicí rozlišitelnosti. Zajímavé to začíná být
někde mezi. Vidíme, že čáry vytvářejí uzavřené laloky nebo jiné podivně zakřivené
útvary. Když do těchto míst umístíme družici, nikam neodletí. Žádná ze sil, které na
ni působí, nepřeváží nad ostatními.

Vysvětlení pomocí ekvipotenciálních čar je sice názorné, naráží však na potřebu
ozřejmit, jak jsou vlastně definovány a jak se dá zjistit jejich průběh. Abychom se
tomu vyhnuli, pokusme se Lagrangeovy body popsat v pojmech vyvážených sil.

Na začátku článku jsme odkazovali na Verneovy astronauty, kteří při letu
k Měsíci náhle ztratí váhu, když se přiblíží k bodu, kde je přitažlivost Měsíce stejně
velká jako přitažlivost Země. Ve skutečnosti by byli ve stavu beztíže po celou dobu
letu, kdy nemají zapnuté motory. Průlet tímto bodem (pro příště ho nazývejme L1)
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by ani nezaznamenali. Přesto tu nalezneme správnou úvahu. Přitažlivost Měsíce je
menší, L1 by tedy měl ležet blíže k Měsíci. To tak skutečně je, ale ne přesně tak,
jak bychom čekali z gravitačního zákona. Zapomněli jsme, že Země a Měsíc kolem
sebe obíhají. Síly, které ze vzájemného pohybu plynou, pomáhají přitažlivosti
Měsíce a posouvají L1 dále od něj.

Bod L1 se označuje jako nestabilní. Zkusme do něj umístit družici, kterou
vychýlíme směrem k Zemi. Je zřejmé, že její přitažlivá síla je zde větší a měsíční
naopak menší. Družice začne nezadržitelně padat na stranu, na kterou byla
vychýlena. Podobně jako kulička na vrcholu kopce. Nachází se v klidu, dokud do ní
někdo nestrčí.

Co když ale družici vychýlíme do boku, kolmo na spojnici Země - Měsíc?
Tentokrát se gravitace zachová jako gumička natažená mezi tělesy. Brnkneme-li na
ni, vrátí družici do původní polohy, překmitne a protože tu není tření, bude kmitat
napořád. Když se vrátíme k příměru s kuličkou a kopcem, uvidíme teď spíš kuličku
v důlku, která bude mít tendenci vracet se do původní polohy. Když budeme myslet
ve třech rozměrech, uvědomíme si, že družice nemusí jen kmitat. Může v rovině
kolmé na spojnici Země - Měsíc kolem bodu L1 obíhat.

Na přímce spojující Zemi a Měsíc můžeme najít ještě dva Lagrangeovy body,
bod L2 a L3. Nacházejí se vně spojnice. Na první pohled by se mohlo zdát, že to
nemůže fungovat. Země i Měsíc působí souhlasným směrem, síly se sčítají, družice
by měla padat jejich směrem a rozbít se o bližší těleso. Opět však zapomínáme na
to, že se celá soustava otáčí. Síla, která způsobuje, že Měsíc nespadne na Zem
udrží i těleso, které je za ním. Lagrangeovy body L2 a L3 nejsou podobně jako bod
L1 stabilní v radiálním směru, ale v tečném ano.

Nejobtížnější na pochopení jsou Lagrangeovy body L4 a L5. Nacházejí se ve
vrcholech rovnostranných trojúhelníků vztyčených nad spojnicí hlavních těles,
v našem případě Země a Měsíce. Proti ostatním Lagrangeovým bodům mají jednu
příjemnou vlastnost - jsou stabilní. Těleso v nich umístěné má tendenci vrátit se do
původní polohy, ať již ho vychýlíme libovolným směrem.

Stabilita se zdá na první pohled špatně uvěřitelná. Přiblížíme-li družici blíže
k Zemi či Měsíci, měly by ji přitahovat větší silou, což by vedlo ke zvětšování
výchylky. Vtip je v tom, že ji nepřitahuje jen jedno těleso, nýbrž dvě. V tom
přitahování si sice pomáhají, ale ne na sto procent. Každé táhne tak trochu na svou
stranu, takže se o tu družici tak trochu perou. Čím blíže k těžišti se družice
nacházejí, tím tupější trojúhelník naše tři tělesa tvoří. Přitažlivá síla obou těles je
sice o trochu větší, ale protože si síly více ubližují, ve výsledku už tolik nedokáží
a odstředivá je přemůže.

V opačném případě, když družici oddálíme, přitažlivá síla každé složky sice
poklesne, jenomže silový trojúhelník je ostřejší a dohromady vykáží sílu, která
družici vrátí zpět.
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Tyto úvahy platí jen v relativní blízkosti bodů L4 a L5. Družice kolem těchto
bodů může dokonce kroužit po uzavřené dráze. Při větších výchylkách se ovšem
dostanou mimo místo, kde mohou být síly v rovnováze, a přejdou na složitější
dráhu.

Vlastností Lagrangeových bodů se často využívá při umísťování kosmických
laboratoří. Blízkost Země by rušila průběh měření, samostatná dráha kolem Slunce
by zase komplikovala komunikaci. Lagrangeovy body soustavy Slunce - Země zajistí
poměrně velkou a zároveň konstantní vzdálenost družic od řídicího centra.

Matička příroda zná Lagrangeovy body také velice důvěrně. Ráda v nich zadržuje
některé asteroidy, kterým říkáme Trojané a Řekové. Ty jsou známy především
u obřích planet, ale i naše Země nějaké má. A ještě něco naše Země má. Něco, kde
se odehrává důležitá část děje sci-fi povídky "Na dohled Cruithne". K soustavě
Slunce - Země patří trochu Trójan, trochu Řek: kvaziměsíc Cruithne. Ale o tom
někdy jindy.
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Požáry v kosmu
Hasit znamená zabránit přístupu kyslíku. To je stejné na Zemi jako na kosmické

stanici. Co když ale chytne zařízení, které kyslík vyrábí?
Ve sci-fi povídce Na dohled Cruithne (kapitola 5) právě probíhá protipožární

cvičení. Na orbitálních stanicích taková cvičení nejsou běžná, o to větší důraz se na
ně klade při tréninku na Zemi. Je k tomu velice dobrý důvod, ve vesmíru už párkrát
hořelo.

„Na stanici je opona,“ hlásil 16. června 1971 Vladislav Volkov z paluby první
orbitální stanice Saljut 1.

„Cože?“ vyptával se kontrolor na Zemi, který si nemohl vzpomenout na význam
kódového slova. V sitcomu z vesmírného prostředí by jistě následoval vtipný dialog
plný nedorozumění. Volkov však uvážil priority, lehkomyslně nereflektoval na
hrozbu amerického odposlechu a nezašifrovaně informoval, že hoří a běží příprava
k evakuaci.

Nakonec vše dobře dopadlo, podařilo se lokalizovat a vypnout přístroj, který
kouř produkoval. Vše se obešlo bez vážnějších následků, nepočítáme-li lehčí
intoxikaci a bolest hlavy.

Kosmonaut J. Onufrienko se brodí odpadky na Miru (Wikipedie)
Mnohem vážnější nehoda se stala o šestadvacet let později na dosluhující

stanici Mir. O práci na Miru se dodnes vypráví v černých hodinkách táborových ohňů.
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V roce 1997 stanici již táhlo na jedenáctý rok, což se na první pohled projevilo
v haldách odpadků a nepotřebných přístrojů, kterými se kosmonauté doslova
brodili. Odpadky (a nejen odpadky) měl odvážet raketoplán Buran. Po krachu
projektu odvážely materiál jen bezpilotní Progresy a pilotované Sojuzy, což
nestačilo.

Ale větší problém byl jinde. Především v zestárlých energetických zdrojích.
Akumulátory s již nedostatečnou kapacitou se ani nestačily dobíjet ze solárních
panelů poničených po letech bombardování mikrometeority. Na stanici vládlo šero
a... a zápach. Environmentální systém mlel také z posledního. Stalo se normou, že
po příletu nových kosmonautů byly aktivovány chemické generátory kyslíku Vika,
protože regenerační systém nestíhal.

Generátor kyslíku Vika zvaný svíčka (NASA)
Vika vypadal jako velká bandaska na mléko. Kosmonauti mu přezdívali Svíčka,

asi proto, že jeden kus dokázal udržet naživu jednoho člověka po dobu jednoho
dne. Náplň tvořil chloristan lithný. Při jeho rozkladu se však neuvolňoval pouze
kyslík, ale také poměrně dost tepla, které rozpálilo vnitřek svíčky na 600 C.

Roku 1997 se počet použití svíček počítal na tisíce. Není tedy divu, že byly
považovány za bezpečné. Až do osudného dne, kdy aktivovali svíčku, do které se
pravděpodobně dostal útržek latexové rukavice, které pracovníci výrobního závodu
používali při montáži. Krátce po otočení červeného aktivačního kohoutu vyrazil ze
zařízení plamen. Během několika chvil se natáhl do asi metrové délky.
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Situace byla kritická. Ze svíčky vystřikovaly roztavené kousky kovu. Bylo jasné,
že je jen otázkou času, než plamen protaví protilehlou stěnu modulu. Pak bude
konec. Ventilace roznášela kouř po celé stanici, hrozila intoxikace. Na druhou
stranu, díky tomu se o požáru dozvědělo poměrně rychle všech šest členů posádky.
Alarm tou dobou již nebrali moc vážně. Měl pouze jeden tón pro všechny druhy
poplachů. Ozýval se několikrát za den, většinou byl spojený s nedostatečností
akumulátorů. Stejnou znělku používal i pro budíček.

S možností požáru asi nikdo reálně nepočítal, protože jedna kyslíková maska
nebyla provozuschopná, hasicí přístroj teprve odšroubovávali z transportního lůžka.
Vlastního hašení se díky stísněnému prostoru účastnili jen dva kosmonauté. Jeden
hasil, druhý ho přidržoval, aby kompenzoval tah hasicího přístroje.

Ostatní připravovali startovací sekvence pro evakuaci. Již tou dobou však bylo
jasné, že odletí jen polovina posádky. K dispozici byly sice dva Sojuzy, každý by
zachránil tři pasažéry. Jenomže k tomu druhému se nedalo dostat přes plamen
Viky.

Hašení se ukázalo žalostně neúčinné. Za celou dobu hašení se nepodařilo
plamen ani zmenšit, natož uhasit. Celkem vypotřebovala posádka tři hasicí
přístroje. Po čtrnácti minutách svíčka spotřebovala palivo a zhasla.

Americká dýchací maska (Flicker)
Dnes možnost požáru nebere nikdo na lehkou váhu. Ještě na Zemi budoucí

posádka zažije cvičné poplachy s pečlivě vypracovanými scénáři. Trénují se všechny
myslitelné druhy požáru, od těch nejmenších až po ty, které by končily opuštěním
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stanice.
Posádka se musí důvěrně seznámit s americkou i ruskou protipožární technikou.

Především jsou to dýchací masky. Americké dýchací masky jsou velice jednoduché
a uživatelsky nenáročné. To je důležité. Ve stresové situaci se jednoduchost cení.
Jedná se o masku s vestavěnou kyslíkovou láhví. Nevýhoda takhle malé láhve je
zřejmá. Kyslík vystačí na pouhých 7 minut.

Masku je možné hadicí připojit na kyslíkový rozvod. Pak není třeba na čas
hledět, nicméně hadice značně omezuje pohyb.
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Ruská dýchací maska (Flicker)
U ruské dýchací masky IPK se asi nedá hovořit o eleganci, ale její specifikace

stojí za pozornost. Podle stupně tělesné námahy dokáže udržet uživatele naživu 20-
140 minut. Běžný průměr se uvádí 40 minut. Maska totiž neobsahuje kyslíkovou
láhev, nýbrž nádobu s chemikálií. Vydechované plyny, které tudy projdou, jsou
zbaveny oxidu uhličitého a vodní páry, výstupem je čistý vzduch.

Práce v takové masce není jednoduchá. Před jejím navlečením se musíte
nadechnout, pak masku nasadit a nakonec do masky vydechnout. Tím se nastartuje
chemická reakce. Vzduch, který vydechnete, projde chemickým filtrem do
nafukovacího vaku, odkud ho pak zase nadechnete.

Sama inicializace se může zdát komplikovaná, jenomže tu číhají ještě další
nástrahy. Pokud se ve zmatku někomu podaří nafukovací vak se vzduchem
zmačknout, přefoukne se do kapuce. Pak je třeba masku oddálit od čela,
nadechnout se z kapuce a pokusit se vrátit vše do původního stavu. Kromě toho,
chemická reakce čistící vzduch je poměrně exotermická a silně vzduch zahřívá.
Modernizovaná verze s chladičem vzduchu je prý velkou úlevou, nadechovaný
vzduch nemá více než 37 C.

V sci-fi povídce "Na dohled Cruithne" jsou prostory kosmické lodi při požáru
napouštěny inertní atmosférou. Něco takového ve skutečnosti není zatím
proveditelné. I když pomineme některé sporné aspekty takového postupu, je tu
otázka technického řešení. Na kosmických stanicích by musely být instalovány těžké
tlakové láhve se stlačeným plynem.

Přesto myšlenka ochranné atmosféry není úplně zatlačena. Stalo se 27.1.1967
při simulaci startu Apolla 1. V počátcích pilotované kosmonautiky přišli technici
s významným zjednodušením - kabiny nebyly plněny vzduchem, ale pouze kyslíkem.
Výhody zřejmé. Není třeba s sebou tahat dusík. Není třeba dvojí tlaková aparatura,
stačí jedna na kyslík. Není třeba napouštět kabinu na běžný tlak, stěny mohou být
tedy subtilnější. Všechny tyto faktory hrají ve prospěch menší hmotnosti kosmické
lodi. Proti lze uvést jediný argument - chemický. Neředěný kyslík nejenom
okysličuje velice dobře krev, ale i cokoli, k čemu se dostane. Stačí pak malá jiskra...

Na Apollu 1 se podepsal uspěchaný management. A nejen uspěchaný, často
i nepochopitelný. Uspěchanost se dala vysvětlit blížícím se termínem, výměna
osvědčené dodavatelské firmy za jinou vede k zamyšlení a nedokazatelným
závěrům. Není tedy nikterak překvapující, že ve spleti nechráněných vodičů
skutečně jiskra přeskočila. Tlak v kabině byl při cvičení vyšší než běžný atmosférický
tlak (1.1x). Pro vyzkoušení hermetičnosti dobrá metoda, z hlediska požárního
katastrofa. Vnitřek kabiny byl v malé chvíli v plamenech. Oblečení astronautů také.
Po minutě se přerušilo spojení. Ze záznamů víme, že tlak v kabině stoupl asi na 2.5
atmosféry a bránil otevření vstupního poklopu.
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Vnitřek Apolla°1 po požáru (Wikipedie)
Nakonec kabina pukla a unikající dým přiotrávil záchrannou četu techniků. Po

pěti minutách vypáčili poklop. Požár mezitím sám uhasl ve svých zplodinách.
Popáleniny astronautů nebyly smrtelné, zemřeli na udušení. Technici zasažení
dýmem byli hospitalizováni.

NASA po požáru přijala mnohá opatření, aby k něčemu takovému již nedošlo.
Například, výměna materiálu kombinéz za nehořlavý (koho by to napadlo!).
Uvažovalo se i o inertní atmosféře, ale kvůli mnohým komplikacím zvítězilo
kompromisní řešení: 60% kyslíku, 40% dusíku.
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Logo experimentu Saffire (NASA)
Pro úplnost třeba dodat, že k požárům zapříčiněným agresivní kyslíkovou

atmosférou došlo na obou stranách železné opony. Na ruské straně tak zahynul
kosmonaut Bondarenko při cvičném pobytu v kyslíkové komoře. Tato informace
byla ovšem dlouho tajena.

A co nového na bojišti? Abychom mohli účinně bojovat s ohněm v beztížném
stavu, musíme pochopit, jak se šíří, co ho podporuje, co mu škodí. Nejlépe
uspořádat experiment. Takový experiment je ale doslova hraní si s ohněm.
A přitom je tu docela jednoduchá cesta, jak ho provést, aniž by vůbec jen hrozilo,
že se vymkne kontrole.

Před čtrnácti dny, 14.7.2016 opustila automatická kosmická loď Cygnus orbitální
stanici ISS. Její poslání téměř skončilo. Náklad, který přivezla, byl dávno vyložen,
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teď ji čekal jen osud jako všechny nákladní lodě. Naložená odpadky až po poklop
shořet v atmosféře. Byl tu však ještě jeden úkol - experiment Saffire. Než shoří
v atmosféře, vyhoří i uvnitř. Údaje o šíření požáru se rádiově přenesou na základnu.
Na zpracování naměřených údajů čekáme.
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Vzdálenosti hvězd
Ve sci-fi povídce Na dohled Cruithne (kapitola 7) se pasažérka kosmické lodi

Jessika diví, že z blízkosti Lagrangeova bodu soustavy Slunce-Země vypadají
souhvězdí stejně jako na Zemi. Hvězdy v souhvězdích jsou přece různě daleko, když
se podíváme trochu ze strany, měla by být souhvězdí vidět poněkud zkresleně.

tycho brahe si představoval ve středu vesmíru zemi,
kolem ní obíhá slunce s ostatními planetami (wikipedie)

Podobně uvažoval již před čtyřmi stoletími dánský astronom Tycho Brahe.
Tenkrát byly představy o vesmíru ve vleku středověkého geocentrismu, ale už se
začínal drát na světlo Koperníkův heliocentrismus. Koperníkův model Sluneční
soustavy se Brahemu líbil pro svou jednoduchost a eleganci. Nicméně představa, že
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by Země nebyla středem vesmíru, se mu nezdála. Proto vytvořil kompromisní model
- Sluneční soustava obíhající kolem nehybné Země.

Brahe věřil v důležitost pozorování a dokázal vymyslet takový experiment, který
by mezi jeho a Koperníkovým modelem rozhodl. Kdybych se tak mohl podívat na
nějakou vzdálenou hvězdu ze dvou stran, uvažoval, měl bych trojúhelník (jeden
vrchol ve hvězdě, dva v pozorovacích místech). Ze vzdálenosti měřicích bodů a úhlů
by pak dokázal spočítat vzdálenost hvězdy.

největší použitelný vesmírný trojúhelník má základnu
dlouhou dvojnásobek vzdálenosti slunce-země (wikipedie)

Koperníkův model Sluneční soustavy taková měřicí stanoviště nabízí - na
protilehlých bodech oběžné dráhy Země. Stačí změřit polohu hvězdy jednou v létě
a podruhé v zimě o dva poloměry oběžné dráhy dále. Za půl roku by se hvězda
musela na obloze pohnout o malinký úhel, tak zvanou paralaxu. Brahe disponoval
nejpřesnějšími astronomickými přístroji své doby. Přesto se mu paralaxu nepodařilo
naměřit. Z toho usoudil, že Země musí být v klidu.

Hvězdy jsou prostě příliš daleko, na změření paralaxy jsou třeba ještě přesnější
přístroje. Teprve po čtvrt tisíciletí se podařilo paralaxu naměřit Friedrichu Besselovi.
Dnešní přístroje jsou opět někde jinde, ale i přes jejich obdivuhodnou přesnost
dokáží měřit paralaxy jen nejbližších hvězd. Sonda Hipparcos v devadesátých letech
určila paralaxy cca půl milionu hvězd ve vzdálenostech v řádu stovek světelných
roků. Z nich lze snadno zjistit vzdálenosti hvězd. Ale větší vzdálenosti musíme
určovat jinak.
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Paní učitelky v mateřských školkách na všetečné otázky někdy odpovídají, že
hvězdáři měří vzdálenosti hvězd podle jasnosti. Čím jasnější hvězda, tím je blíže.
Velice brzy děti odhalí slabinu této teorie. Hvězda může být jasnější, protože má
větší výkon (je zářivější).

Přesto metodu paní učitelky úplně nezatracujme, jen ji zdokonalme. Kdybychom
tak dokázali zjistit skutečnou zářivost hvězdy, určitě bychom z její jasnosti na
obloze dokázali dopočítat i její vzdálenost. Tento přístup vešel ve známost jako
metoda standardní svíčky.

Způsobů, jak zjistit skutečnou jasnost některých vzdálených objektů se našlo
hned několik. Nejznámější metoda je za pomocí cefeid. To jsou hvězdy, které
periodicky mění svůj poloměr, což se projevuje změnami jasnosti. Pěkné na tom je,
že je znám přesný vztah mezi periodou změn a svítivostí. Hvězdář, který ve
vzdálené galaxii objeví blikající cefeidu, má vyhráno. Z frekvence blikání (dny až
desítky dnů) spočítá, jak moc září, a z naměřené jasnosti dopočítá vzdálenost
galaxie, ve které se hvězda nachází. Tato metoda slouží řádově do vzdálenosti
desítek milionů světelných roků.

Umělecká představa přesunu hmoty z°veleobra
na bílého trpaslíka (NASA)

Jinou standardní svíčku nabízejí supernovy typu Ia. Jsou to bílí trpaslíci obíhající
kolem hvězdného obra, ze kterého svou přitažlivostí vysávají materiál. Ten se
pomalu nabaluje, zvyšuje hmotnost bílého trpaslíka, tlak hmoty v něm roste, až při
dosažení určité hodnoty (Chandrasekharova mez) to trpaslík nevydrží a zhroutí se
do stavu, kterému říkáme neutronová hvězda. Tím se uvolní obrovská energie,
která zažehne termonukleární slučování uhlíku a kyslíku. To vše se navenek projeví
jako mohutná exploze. Tyto exploze jsou pokaždé stejně vydatné, jinými slovy,
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stejně jasné. (Podle nových pozorování vznikají supernovy Ia i srážkou dvou bílých
trpaslíků, tam se může exploze vymykat současným modelům).

Nevýhodou této standardní svíčky by se mohlo zdát dlouhé čekání na explozi.
V průměrné galaxii k takové události dochází 2x za 100 let. Pokud nám však
nezáleží na jedné konkrétní galaxii, například při měření rozpínání vesmíru, stačí
statistický přístup. V pěti tisících galaxií můžeme počítat se sto explozemi za rok.

Pomocí supernov typu Ia se dokážeme dostat až do vzdálenosti miliard
světelných roků. Dále to nejde. Ne proto, že by přístroje nestačily. Čím vzdálenější
vesmír pozorujeme, tím je starší, protože novější světlo k nám ještě nestačilo
doletět. Ve vesmíru starém méně než pět miliard let ještě supernovy typu Ia
nejsou.

Zato jsou tam kvasary. Kvasary jsou velice silné světelné zdroje, září třeba jako
celá galaxie. Zatím není jisté, jaký energetický mechanismus se za nimi skrývá,
zato se podařilo zjistit závislost mezi zářivostí a poměrem emisí v ultrafialovém
a rentgenovém pásmu, což opět vede na použití metody standardní svíčky.

Nakonec zbývá ještě jeden způsob, principiálně odlišný od nebeské
trigonometrie i od metody standardní svíčky. Je to měření vzdálenosti pomocí tak
zvaného červeného posuvu. Využívá faktu, že se náš vesmír rozpíná.

Představme si, že měříme, jak je daleko vzdušnou čarou z Prahy do Neapole
a z Prahy do Granady. Vyjde nám, že 1000 km a 2000 km. Teď někdo Zemi během
hodiny nafoukne na dvojnásobek. Všechny vzdálenosti se také zdvojnásobí. Do
Neapole je to najednou 2000 km a do Granady rovné 4000 km. A jakou rychlostí se
od Prahy ta města vzdálila? Neapol se za tu hodinu vzdálila o 1000 km, její rychlost
vzdalování tedy byla 1000 km/h. Granada se vzdálila o 2000 km. Rychlost
vzdalování Granady byla 2000 km/h. V rozpínajícím se prostoru je rychlost
vzdalování úměrná vzdálenosti. Čím je bod dál, tím rychleji se od nás vzdaluje.

Vraťme se zpět do vesmíru. Ten se také rozpíná. Pokud bychom dokázali změřit,
jak se od nás ta která galaxie rychle vzdaluje, dokázali bychom dopočítat, jak je
daleko.

Ukazuje se, že změřit rychlost není nic obtížného, dokáže to i policie České
republiky. Dokonce k tomu využívá tentýž princip - Dopplerův jev. Rozdíl je jen
v použité vlnové délce (radar používá rádiové vlny, z galaxií přichází celé spektrum
elektromagnetického záření) a v tom, že policejní radar musí nejprve ozářit, kdežto
galaxie svítí samy.

Dopplerův jev také není nic tajemného. Vjeďme na dálnici v místech, kde je
v obou směrech stejná hustota provozu. Právě je den bezpečné jízdy, všichni jedou
stovkou. Nastavme na tempomatu padesát kilometrů za hodinu a počítejme, kolik
aut potkáme v protisměru a kolik nás předjede. Ačkoli je provoz v obou směrech
stejný, potkáme více těch, co jedou proti nám. Bude se nám zdát, že hustota
v protisměru je větší.
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To, co jsme si ukázali na autech, platí pro cokoli, co se pohybuje v pravidelných
odstupech. Třeba světlo. Světlo je elektromagnetické vlnění. Když se bude svítící
objekt přibližovat, vlnové délky nám budou připadat kratší. Při vzdalování naopak
delší. Oko vnímá vlnovou délku jako barvu. Dlouhé vlnové délky = červený konec
spektra, krátké délky = modrý konec spektra.

Světlo galaxie, která se od nás bude vzdalovat, bude posunuté k červenému
konci. Tomuto jevu se říká Hubbleův červený posun. Podle toho, jak moc je světlo
posunuté, tak rychle se galaxie vzdaluje. Podle toho, jak rychle se galaxie vzdaluje,
tak je daleko.

U předchozích metod jsme vždy mluvili, jak moc je metoda omezená shora.
V jakých vzdálenostech končí její možnosti. U červeného posunu je to naopak.
Přesnější je ve větších vzdálenostech, při vyšších rychlostech, které jsou méně
zkresleny vlastními rychlostmi galaxií.

A na závěr malá škála vesmírných vzdáleností: Nejblíže je Měsíc, pouhou
světelnou sekundu, Slunce a nejbližší planety najdeme v řádu světelných minut.
K Jupiteru už letí světlo tři čtvrtě hodiny, vzdálenosti ostatních planet jsou již ve
světelných hodinách.

Nejbližší hvězda (po našem Slunci) je daleko čtyři světelné roky. Průměr naší
Galaxie už je 100 000 světelných roků. Světlo z galaxie v Andromedě k nám
putovalo dva a půl miliónu let. Průměr místní skupiny galaxií odhadujeme na 10
miliónů světelných roků.

Největší známá struktura ve vesmíru je skupina sedmdesáti tří kvasarů
v souhvězdí Lva o rozsahu 1.4 miliard světelných roků. Průměr vesmíru je jen asi
desetkrát větší.
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Zmrzlý kouř
Aerogel byl ještě nedávno nejlehčí pevná látka na světě. Pro svou subtilnost až

průhlednost dostal přezdívku zmrzlý kouř. Uplatnění našel v kosmické technologii,
prosazuje se ve stavebnictví.

Ve sci-fi povídce Na dohled Cruithne (kapitola 9) poletuje po místnosti
materiálová drť s tajemným názvem aerogel. Na jiném místě povídky je zase
zmiňován jako účinná tepelná izolace. Přes jeho futuristický název se nejedná
o žádnou novinku. Samuel Stephens Kistler ho poprvé připravil již před
pětaosmdesáti lety.

Po chemické stránce je to materiál prajednoduchý, oxid křemičitý - obyčejné
sklo. Důležitá je jeho struktura. Aerogel se skládá z dutých skleněných koulí
o průměru v řádech nanometrů. Póry vzniklé tímto uspořádáním tvoří 95%
celkového objemu. Z toho plyne neuvěřitelně malá hustota. Metr krychlový této
látky váží (podle druhu aerogelu) 1,9 - 3 kilogramy. Pro srovnání, je to asi desetkrát
méně než polystyren.

Vytvořit materiál složený z nanometrových dutých kuliček vypadá jako výzva pro
soudobou vědu. Přesto vznikl již v roce 1931. S. Kistler zkoumal strukturu
obyčejných tekutých gelů a došel k závěru, že je tvořena kapalnou fází
a pevnolátkovou sítí. Nejlepší důkaz jeho teorie by podal, pokud by se mu podařilo
kapalnou fázi odstranit.

První pokusy dopadly neslavně. Odpařením vody se gelová síť totálně zhroutila.
Drobné póry nestačily odvádět vypařující se kapalinu a tlak strukturu poničil.
Naštěstí existuje fyzikální způsob, jak se tomuto efektu vyhnout. Stačí zvýšit tlak
natolik, aby vyrovnal tlak sytých par kapaliny. Pokud bude gel pomalu zahříván za
neustálého růstu tlaku až do takzvané kritické teploty, budou se páry chovat jako
kapalná fáze a gel se pomalu vysuší.

Úvaha to byla správná, bohužel však nedostačující. V praxi bylo třeba vodu
nejprve nahradit alkoholem, který má nižší kritickou teplotu a tlak. Pro zlepšení
procesu se alkohol ještě potom nahradil éterem. Nahradit vodu éterem přímo je
obtížně proveditelné z důvodu rozpustnosti.

Na první pohled je zřejmé, že takto náročný postup se musí odrazit v ceně.
V průběhu sedmdesátých a osmdesátých letech si potřeba levných aerogelů
vynutila vývoj nových postupů, které přinesly mnohá vylepšení, jako například
náhradu alkoholu tekutým oxidem uhličitým.
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Aerogel unese 2000x více, než sám váží.
Cihla o°hmotnosti 2,5kg podepřená dvěma gramy aerogelu. (Wikipedie)

Aerogel je nositel asi patnácti záznamů v Guinessově knize rekordů. V prvé řadě
je to již uvedená nízká hustota. Za pozornost stojí také jeho pevnost. Jde patrně
o důsledek téměř fraktální struktury, že taková hromada mikroskopických kuliček
nejenže vůbec může držet pohromadě, ale dělá z aerogelu jeden z nejpevnějších
materiálů. Snese asi 2000x větší zatížení, než je jeho vlastní hmotnost.

Díky vysoké pórovitosti a velkému vnitřnímu povrchu (1 g má vnitřní povrch až
1000 m2), je aerogel perspektivním materiálem ve farmacii jako nosič léčivých
látek.

Čas od času se vynořuje myšlenka využít savé vlastnosti aerogelu pro ukládání
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kyslíku a raketového paliva. Sám materiál by sice ubral asi 5% objemu nádrže, ale
to by se více než zaplatilo na nižší hmotnosti obalu, nemluvě o samonosnosti.

Materiál je tak řídký, že je průsvitný až průhledný. Jak je vidět na obrázku,
název zmrzlý kouř si určitě zaslouží. Bohužel, není zatím natolik průhledný, aby se
dalo uvažovat o tepelné izolaci okenních tabulí, ale již byl experimentálně použit při
konstrukci polotransparentní střechy v Georgia Institute of Technology's Solar
Decathlon House.

S výrobou transparentního aerogelu probíhají pokusy ve stavu beztíže. Dle
teorie by se mělo dosáhnout vyšší homogenity materiálu a ten by pak měl být
průhlednější. Otázka je, kolik by taková okenní tabule potom stála.

Velká poptávka po aerogelu přišla v roce 1980. Bylo objeveno, že se aerogel
chová jako výborné médium pro detekci Čerenkovova záření. Rázem tu byl
požadavek na aerogelové bloky o objemech v řádu tisíce litrů.
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Demonstrace izolačních vlastností
tepelné odolnosti aerogelu. (NASA)

V sci-fi povídce "Na dohled Cruithne" sehraje významnou úlohu tzv. Sluneční
laboratoř. Její duté stěny jsou vyplněny aerogelem z důvodu tepelné izolace.
V tomto ohledu je lepší než vakuum, kde se musí počítat také s přenosem tepla
vyzařováním.

Aerogel tepelně izoluje jen asi 2x lépe, než polystren, zato vykazuje podstatně
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vyšší teplotní odolnost. V záporných teplotách je stálý téměř až k absolutní nule,
taje teprve při 1200 C. Nabízí se tedy použití jako tepelný izolant do kosmického
prostředí.

Marsovské vozítko Soujourner se na rudé planetě muselo poprat s velice
nepříznivými podmínkami. Noční teploty kolem mínus sedmdesáti by spolehlivě
zlikvidovaly elektroniku Soujourneru, kdyby neměl stěny vyloženy právě aerogelem.
Nebylo třeba ani přitápět a teplota uvnitř neklesla pod 20 C.

S poněkud nečekaným použitím aerogelu jsme se setkali u sondy Stardust.
Sonda měla za úkol nasbírat mezihvězdný prach, potom proletět ohonem komety
P/Wild 2, zde nabrat vzorky prachu kometárního a nakonec pouzdro se vzorky
odeslat na Zem.

Zachytit vesmírný prach není problém. Stačí nastavit sběrnou nádobu do
požadovaného směru a čekat. Problém je ve vzájemné rychlosti. Mikročástečky
vesmírného prachu se pohybují rychlostmi v řádu kilometrů za sekundu. Po
zachycení v nádobě buď prorazí stěnu nebo se prostě vypaří.

Sběrač vesmírného prachu na sondě Stardust.
Napravo aerogel se stopami po částicích vesmírného prachu. (Aldebaran)

Cesta k řešení vede přes aerogel. Stačí jím nádobu vyplnit. Částice prachu jsou
brzděny postupně, deformují se jen minimálně a navíc po nich zůstává v aerogelu
viditelná stopa, odkud přilétly. Z délky stopy se dá dopočítat i jejich rychlost.
Částice mezihvězdného a kometárního prachu není těžké mezi sebou odlišit, právě
díky různým hloubkám zanoření do aerogelu.

Dnešní výroba aerogelu je sice stále dražší než cena běžných materiálů,
nicméně rozdíl není propastný. Budova zateplená aerogelem by byla sice trochu
dražší, ale proti polystyrénu by měla výhodu právě v pórovitosti. Zdivo by pod
izolací dýchalo. Bohužel je tu jedna nemilá vlastnost. Při styku s kapalinou si
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aerogel velice rychle vzpomene, z čeho povstal, a navrátí se do své původní formy -
je z něj opět gel.

Přesto se aerogel pro účely stavebnictví již vyrábí v několika modifikacích.
Materiál se prokládá různými zpevňujícími vlákny, aby nebyl tak křehký. Proti vodě
se chrání patentovanou impregnací.

Je zřejmé, že uvedené metody jsou kompromisní a pravému aerogelu kazí
některé jeho zázračné vlastnosti. Na tomto nedostatku zapracoval výzkumný tým
německé firmy BASF a vyvinul materiál s podobnými mechanickými a tepelnými
vlastnostmi. Tentokrát není založený na kuličkách oxidu křemičitého, ale na
polyuretanových vláknech, kterým by již kontakt s vodou neměl vadit. Zda se
produkt dostane z laboratoře do praxe, teprve uvidíme.

32



Kosmická onemocnění
Když Jurije Romaněnka na orbitální stanici Saljut 6 rozbolel zub, přečetl si

Vladimír Remek příručku, sbalil zubní vrtačku a letěl kamarádovi pomoci.
Ve sci-fi povídce Na dohled Cruithne (kapitola 10) jeden z hrdinů zdůrazňuje

nezbytnost každodenního cvičení ve stavu beztíže. Je asi obecně známo, že po
delším pobytu ve vesmíru atrofuje svalstvo a ztrácí se kostní hmota. Na
kosmonauty však číhá mnoho dalších nástrah. Většina z nich byla poprvé nečekaná.
Dnes jsou na ně kosmonauté připraveni, ale stále se objevují další problémy.

Kdybyste někdy letěli do vesmíru, počítejte s tím, že dostanete mořskou nemoc.
Potká to nejméně třetinu profesionálních kosmonautů. Ti ovšem nemluví o mořské
nemoci, nýbrž o vesmírné kinetóze nebo jen o SAS (Space Adaptation Syndrome).
Po pár dnech si zvyknete a symptomy odezní. Žaludek jak na vodě, bolesti hlavy,
závratě, někdy i zvracení. To jsou nejčastější projevy. Může být i hůře. Při letu
Apolla 8 postihl astronauta Bormana i průjem. Je možné, že šlo o střevní chřipku,
dnes se většina přiklání k názoru, že to byla o kinetóza.

Mechanismus syndromu není dosud přesně prozkoumán, ani není jasné, kdo ho
překlene a koho skosí. Většinou však platí, že druhý let je o hodně lepší. Také mají
vliv rozměry kabiny. Čím menší a stísněnější, tím lépe. Piloti lodí Mercury a Gemini
žádný neduh nezaznamenali. Zato prostorné orbitální stanice jako by SAS samy
vyvolávaly.

V této souvislosti je třeba zmínit našeho kosmonauta Vladimíra Remka. Patřil do
té třetiny, které se kinetóza nevyhla. Lékaři si ho velice považovali pro jeho
otevřenost, s jakou své stavy popisoval. Takových kosmonautů a astronautů bylo
velice málo na obou stranách železné opony, ačkoli podobná pozorování byla velice
žádoucí z medicínského hlediska. Vladimír Remek věděl, že je to jeho první
a zároveň poslední let, neměl co ztratit. Ostatním se mohlo lehce stát, že by se do
dalších misí již nedostali. Proto své zdravotní problémy všeho druhu tajili, jak jen
bylo možné.
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Jediný československý kosmonaut V. Remek (iDnes)

Zuby
Jeden takový tajnůstkář byl na počátku roku 1978 i zmíněný kosmonaut

J.Romaněnko. Rozbolel ho zub, analgetika moc nezabírala. Nejbližší zubař 250 km
směrem dolů. Obával se, že kdyby šel s pravdou ven, mohla by být mise také
zkrácena. (Po návratu na Zem se ukázalo, že měl obnažený nerv a hrozila otrava
krve. Obava tedy byla na místě.) A tak se rozhodl, že tu bolest vydrží. Kdo tu bolest
ale nevydržel, byl jeho kamarád a kolega Georgij Grečko a ten požádal Zemi
o radu. Aby kolegu neshodil, tvrdil, že jeho (Grečka) bolí zub. Rada ze Země, aby
vyplachoval vlažnou vodou, nepomohla.

Na Zemi nebrali bolest na lehkou váhu. Do kosmu se právě chystal tandem
Gubarev - Remek. V.Remek prošel čtrnáctidenním zubařským kurzem, do kufříku
přibalili zubní vrtačku a ledva se na Saljutu otevřel poklop, už se hnal po Grečkovi,
aby ho vyléčil. Ten měl ovšem zuby v pořádku, na Romaněnka žalovat nechtěl, tak
se nenechal odchytit a do konce mise si už nikdo na bolest zubu nepostěžoval.

V mikrogravitaci může mít vážný průběh i takové, jinak banální, onemocnění,
jako je nachlazení. Zatímco v gravitaci hleny samy pomáhají hledat cestu, jak se
dostat ven, v beztíži máte na ucpaný nos zaděláno. Následují bolesti hlavy,
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nervozita...
To se stalo doslova osudným posádce Apolla 7, kde se velice rychle všichni

navzájem nakazili. Misi samozřejmě přežili, ale nervozita a podrážděnost, kterou
během ní předváděli, jim předčasně ukončila kariéru. Jeden z nich však dosáhl slávy
jinou cestou. Stal se tváří reklamy na Actifed. To je lék na uvolnění dutin, který
nikdy nechyběl v následujících letech Apolla.

Na druhé straně, u Rusů, také k nachlazení došlo. Bylo to na palubě Saljutu 5.
Kosmonaut Glazkov se však dokázal vyléčit sám, bez medikace. Volné chvíle trávil
s čelem přitisklým na okénko a nechal se nahřívat Sluncem.

Kesonová nemoc

V°dekompresní komoře se zvyšuje tlak
tak pomalu, aby se z°krve neuvolňovaly

bublinky dusíku (Wikipedie)
V dekompresní komoře se zvyšuje tlak tak pomalu, aby se z krve neuvolňovaly

bublinky dusíku
Je až s podivem, že v prostředí s jiným tlakem vzduchu byl za celou historii letů

do vesmíru zaznamenán pouze jediný případ. Kesonová nemoc je nebezpečná
především potápěčům. Při prudkém poklesu vnějšího tlaku se v krvi začnou tvořit
bublinky dusíku, ty mohou ucpat menší či větší cévu a způsobit menší či větší
komplikaci.
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V lodích programu Apollo byla jiná atmosféra než na Zemi. Čistý kyslík. Mělo to
své opodstatnění. Jednodušší environmentální systém a stačil menší tlak, z čehož
plynula lehčí konstrukce lodi. Na začátku bylo samozřejmě nutné se na menší tlak
adaptovat, což se v případě Mika Collinse v Apollu 11 zřejmě zcela nepodařilo.
Naštěstí to tenkrát odskákal pouze kotník. Druhý den se bublinka dusíku tlačící na
nerv rozpustila a problém odezněl. Přesto lékařům na Zemi zaperlil na čele pot.
Kdyby se bublinka usadila v důležitějším orgánu, mohli jsme se dnes učit jiná
jména lidí prvně stanuvších na povrchu Měsíce.

Nejlepší způsob, jak udržet srdce a ostatní svalstvo v kondici, je každodenní
cvičení. Astronautka Samantha Cristoforetti na běžeckém trenažéru.

Kardiovaskulární systém

Nejlepší způsob, jak udržet srdce a ostatní
svalstvo v kondici, je každodenní cvičení.

Astronautka Samantha Cristoforetti
na běžeckém trenažéru. (ESA)

Některé problémy tělního oběhu se předpokládaly, jiné ne. Lékaři si byli jistí tím,
že se bude chovat jinak a v hrubých rysech se nezmýlili. Tělní tekutiny, které je
třeba v gravitaci pumpovat vzhůru, stoupají v beztíži samy od sebe. Než to tělo
zjistí, valí se do hlavy moc krve, což s sebou nese spoustu problémů. Předpokládá
se, že je to jedna z příčin vesmírné kinetózy.

Předcházet problémům se lékaři učili hlavně na základě pozorování. Je nasnadě,
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že leckdy bylo takové pozorování vykoupeno velice draho. Astronauti Irwin a Scott
mise Apolla 15 na zpáteční cestě z Měsíce bezmála zkolabovali v důsledku srdeční
arytmie. Irwinův stav byl horší, protože byl komplikovaný dehydratací, kterou utrpěl
při výstupu na Měsíc. (Zasekl se mu nápojový mechanismus ve skafandru.) Dnes se
má za to, že jeho pozdější dva infarkty byly v důsledku nevratného poškození srdce
v době letu na Měsíc. K nápravě přitom stačilo velice málo - zabezpečit dostatek
draslíku. Koho by však tenkrát napadlo přidávat jej do palubní lékárničky.

Zdálo by se, že za padesát let pilotované kosmonautiky bude již podchyceno
vše, co se může se srdcem a oběhovým systémem stát. Ale teprve nedávno lékaři
zjistili, že se mění i tvar srdce. V beztížném stavu poněkud rezignuje na svůj
kuželovitý tvar a zakulacuje se. Je to čistě mechanická záležitost. Ještě před
vlastním naměřením změny byl jev předpovězen matematickým modelem.
Předpověď i pozorování se shodují na hodnotě změny tvaru o 9.4%. Zatím se zdá,
že je změna vratná a po krátké rehabilitaci se vše zas vrátí do normálu.

Svalstvo
Předpoklad, že nenamáhané svalstvo bude ochabovat, se také vyplnil. Z počátku

se na varování lékařů příliš nedbalo. Plán prací ve vesmíru byl nabitý, leckdy na
cvičení nezbýval čas. Při krátkých misích na začátku kosmické éry to příliš nevadilo,
tělo nestačilo gravitaci odvyknout. Jak se doba pobytu prodlužovala, kosmonauti se
stále více na nulovou gravitaci adaptovali. A tak se stalo, že v se v roce 1970
kosmonauti Nikolajev a Sevasťjanov adaptovali zcela. Nepravidelná a nedostatečná
cvičení se pak na jejich tělesném stavu podepsala takovou měrou, že po přistání
neudrželi v rukou ani lehké síťové přílby se sluchátky a mikrofonem.

Dnes je na cvičení kladen velký důraz. Cvičit se musí pravidelně a od
osmnáctého dne před ukončením vesmírného pobytu se trénink ještě zintenzivní.

Páteř
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So-jon se usmívá, ale bolest jí komplikuje
samostatnou chůzi. (iDnes)

Poněkud nečekaný problém postihl jihokorejskou kosmonautku I So-jon. Její
pružná páteř nezatížená váhou těla způsobila, že ve vesmíru povyrostla o 3cm. Byl
by to pro svou kuriozitu snad i úsměvný případ, kdyby se to nestalo v průběhu
pouhých jedenácti dnů, během kterých si kosmonautka vytrpěla nemalé bolesti.
Když se pak ještě situace zkomplikovala tvrdým přistáním po balistické křivce
(návratový modul se včas neodpojil od zbytku lodi, kabina nějakou dobu letěla
s odvráceným tepelným štítem), není se co divit následné hospitalizaci.

Před kosmickým zářením a slunečním větrem chrání Zemi a její blízké okolí
magnetické pole.

Kosmické záření
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Před kosmickým zářením a°slunečním
větrem chrání Zemi a°její blízké okolí

magnetické pole. (Wikipedie)
Často diskutovaným fenoménem je kosmické záření, kterému jsou kosmonauti

vystaveni. Poněkud rozpačitě v této souvislosti zní jásání biologů, že lidské oko
dokáže kosmické záření detekovat. Je to pravda, kosmonauti popisují, že ve tmě
občas zahlédnou slabý záblesk podobající se hvězdičce. To je připisováno detekci
kosmické částice. Bohužel, je to detekce destruktivní, dochází k ní, když částice
zničí buňku na sítnici.

Zvýšená radiace na orbitálních stanicích je jednoznačně rizikový faktor, ale
vzhledem k tomu, že kosmonauti létají ve výškách stále ještě chráněných
magnetickým polem Země, je to nebezpečí únosné. Statisticky vyjádřeno, riziko
rakoviny v důsledku ozáření je stále ještě desetkrát menší, než že ji dostanou
z kouření.

Vážnější je situace mimo magnetický štít. Z těchto míst máme k dispozici pouze
vzorek 24 astronautů z mise Apollo, což je na statistické závěry dost málo. Jako
indicie je to však dost na to, abychom věděli, nač se připravit. Dodnes zatím
zemřela jedna třetina, tedy osm astronautů. Čtyři z nich na selhání srdce. Lékaři
zvažují, zda oslabení cévních stěn nebylo způsobeno právě kosmickým zářením.

Úrazy
Zvláštním případem kosmických nemocí jsou úrazy. V tomto článku není prostor

ani pro jejich výčet, natož pak popis. Úrazy v řemesle, kde člověk může zažít
zrychlení přes desetinásobek toho pozemského, nejsou jistě nic neočekávaného.
A tak se nedivíme, když se po balistickém tvrdém přistání trhají úchyty bagáže a po
modulu poletují uvolněné předměty.
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Nejsou neznámé ani případy udušení ať již ve vakuu nebo inhalací
nedýchatelných zplodin. Zřejmě nás neudiví ani propíchnutý skafandr ucpaný zevnitř
prstem a následné lehké krvácení do vesmíru. Že se dá ve vesmíru i utopit, to je už
ale na pováženou.

O posledně jmenovaném by mohl vyprávět italský astronaut L. Parmitano, který
smrti utonutím unikl jen o vlásek, mj. díky své nadměrné kapacitě plic. Navzdory
své kuriozitě se takové případy mohou stát docela snadno. Při výstupu do volného
prostoru došlo k chybě recyklačního zařízení a do přílby skafandru se dostávala
voda vysrážená z vydechovaného vzduchu. Jisté potíže měl Parmitano od začátku
výstupu, ale zdálo se, že nejsou vážné. Když zjistil, oč jde, zbývala mu ještě dlouhá
cesta k přechodové komoře. Vody stále přibývalo, posléze znemožnila výhled.
Nakonec to Parmitano stihl, ale o minutu později mohlo být pozdě.

Vesmírné prostředí zkrátka není nic zdravého, ale takových provozů, často
horších, je i na Zemi spousta. Neznamená to, že je třeba kosmonautiku odepsat.
Naopak, opatrným vystavováním organismu neznámým zátěžím se můžeme
o lidském těle dozvědět to, co zatím nevíme, navrhovat preventivní opatření
a případné způsoby léčby, které by jednou mohly najít uplatnění i v pozemských
podmínkách.
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Newtonovy paradoxy
Newtonovy zákony jsou snadné na pochopení. Odráží jen naši každodenní

zkušenost. Opravdu jim ale rozumíme?
Ve sci-fi povídce Na dohled Cruithne (kapitola 12) zachrání kosmonaut

v otevřeném vesmíru druhého kosmonauta tím, že ho odkopne směrem k lodi. Sám
se tím obětuje, protože odlétá na druhou stranu přesně podle zákona akce
a reakce. Je to jeden ze tří Newtonových zákonů. Ačkoli si myslíme, že jsou to
bezproblémové zákony, u každého ukážeme, že tomu tak není. Aby bylo jasno,
Newtonovy zákony nemají problém s popisem reality, problém nastává, když si lidé
neuvědomují, že by se na ně měli odvolávat.

Těleso setrvává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu, není-
li nuceno vnějšími silami tento stav změnit.

Zákon je jasný. Opravdu se nestává, že by se cihla dala sama od sebe do
pohybu, nebo aby naopak auto okamžitě zastavilo, když sundáme nohu z plynu.
A teď si poslechněme, jak žák vysvětluje, proč nespadne Měsíc z nebe.
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Těleso pohybující se po kružnici rychlostí
"v" a dostředivé zrychlení "a". (Wikipedie)

Jak Měsíc obíhá kolem Země, působí na něj odstředivá síla, která se
vyruší s přitažlivou silou Země. Takže na něj nepůsobí žádná síla a nemá,
proč by spadl.

Pan učitel spokojeně pokyvuje a jedničkou do žákovské stvrzuje neplatnost
prvního Newtonova zákona. Jestliže na Měsíc nepůsobí žádná síla, měl by přece
podle tohoto zákona stát na místě, nebo odletět po přímce pryč.

Nežehrejme kvůli tomu na pana učitele ani jeho žáka. V podstatě si uvědomují,
v čem je jádro problému, jen to špatně vyjadřují. Na vině je samotný pojem
odstředivé síly. Jakkoli je tento pojem užitečný v běžné mluvě, při hlubším ponoření
do problému se stává poněkud komplikovaným. Spíš bychom měli mluvit o reakci
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na sílu dostředivou, v tomto případě na gravitaci. Tím se dostáváme k dalšímu
zákonu, k zákonu akce a reakce.

Proti každé akci vždy působí stejná reakce
Ani s tímto zákonem nemáme problém. Při výstřelu kulky z pušky (akce) nás do

ramene praští pažba (reakce). Zákon se dá rozepsat i kvantitativně, takže můžeme
dopočítat, jak moc puška ucukne. Pro naše účely to ani potřebovat nebudeme.

Magdeburské polokoule.
Ani čtyři páry koní na každé straně

nedokázaly rozdělit evakuovanou nádobu. (iDnes)
Vraťme se teď o nějakých 350 let zpět, do doby pokusu na obrázku. Německý

fyzik Otto von Guericke demonstroval jistý pokus spojený s tlakem vzduchu.
Podstata pokusu pro nás není důležitá. Zajímá nás, proč při pokusu odtrhnout od
sebe dvě přisáté polokoule zapřáhl na každou stranu osm koní.

Odpověď je jasná. Je to podvod na přihlížející. Osm koní na každé straně dělá
dojem, že ani síla, kterou dokáže vyvinout šestnáct koní, nedokáže polokoule
roztrhnout. Taková síla tam ale nikde nefiguruje.

Vraťme se zpět k panu Newtonovi a podívejme se na zákon akce a reakce
z druhé strany. Osm koní táhne nalevo, osm napravo. Protože je vše v klidu,
polokoule se nevychyluje na žádnou stranu, můžeme mluvit o akci a reakci. Vidíme,
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že se dřou obě skupiny koní, ale přitom ta jedna je jen reakcí na působení té druhé.
Síla, kterou vyvinou, neodpovídá dvěma spřežením, ale jen jednomu.

Kdyby pan Guericke jednu stranu přivázal ke stoletému dubu, jedno spřežení by
ušetřil a silový účinek by byl tentýž. Kdyby nyní ušetřené spřežení připřáhl
k prvnímu, tak aby všichni koně táhli stejným směrem, možná by polokoule od sebe
odtrhl. Síla by odpovídala tahu šestnácti koní. A stoletý dub? Ten by dělal této síle
reakci, takže by táhl stejnou silou, jen opačným směrem.

Rozvedeme-li zákon akce a reakce kousek dál, dostaneme se k deformačním
účinkům a bude nám zřejmé, kde udělal chybu v úvaze jistý obhájce neomezené
rychlosti v obci.

Je to již poměrně dávno, tenkrát se v obci smělo jezdit 60km/h. Je to údajně
i maximální rychlost, při které ještě dokáže bezpečnostní pás ochránit jezdce na
předním sedadle. Úvaha zněla následovně. Limit 60km/h nemá smysl, protože při
čelní srážce mají automobily beztak vzájemnou rychlost 120km/h.

Ponechme stranou ostatní logické kotrmelce a věnujme se fyzice. Vzájemná
rychlost bude skutečně 120km/h, ale to neznamená, že by deformační účinky byly
stejné, jako kdyby řidič při této rychlosti naboural do betonové zdi. Automobil
kolidující z protisměru vytváří jen reakci. Oba automobily ve chvíli srážky zbrzdí
z rychlosti 60km/h na nulu. Pokud platí výše uvedený teorém o bezpečnostních
pásech, zůstává slušná šance, že se nepřetrhnou.

Tato úvaha platí samozřejmě při srážce dvou stejných vozů. V reálu by měl
navrch ten těžší.

Jestliže na těleso působí síla, pak se těleso pohybuje se zrychlením,
které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa.

Třetí Newtonův zákon je známější asi ve své kvantitativní podobě jako vzorec
F = m a

Při interpretaci většinou nečiní výraznější potíže, příklady vycházívají, žákům jak
mají. Problém je spíše v rovině filosofické. Vztah vypadá jako definice síly. Bohužel
není to pravda. Newtonovská fyzika je sice na síle založená, ale definice pojmu
chybí. Ukážeme si to právě na tomto případě.

Síla je definována pomocí zrychlení. Pak je samozřejmě legitimní ptát se, co je
to zrychlení. Odpověď je jednoduchá. Je to změna rychlosti s časem. Lapidárně
řečeno, hodnota zrychlení nám říká, jak rychle se mění rychlost tělesa. Třeba jak
dlouho trvá automobilu, než zrychlí z devadesáti na stovku. Vyjádříme to vztahem

a = v / t
A co je to rychlost? To už zná snad každý. To jsou ty kilometry za hodinu, co

máme na tachometru, neboli změna dráhy za čas.
A dráha? To je rozdíl souřadnic dvou bodů. Že je to definice krkolomná a že

dokáži změřit vzdálenost i bez souřadné soustavy, třeba pásmem? Nevěřte tomu,
i při měření pásmem zakládám nevědomky nějakou svou souřadnou soustavu
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s počátkem ve výchozím bodě a osou definovanou přikládaným měřítkem.
Výpočet dráhy mám tedy definovaný, jen je třeba se ještě zeptat na to, jaká

souřadná soustava to má být. Libovolná, třeba spojená s kolotočem? To jistě ne,
víme, že na kolotoči by se do měření pletla spousta dalších faktorů. Když to
promyslíme hlouběji, budeme požadovat tak zvanou setrvačnou neboli inerciální
vztažnou soustavu.

Výborně. A co je to inerciální vztažná soustava? To je vztažná soustava, ve
které platí Newtonovy zákony. Jinými slovy, soustava, ve které na těleso nepůsobí
žádné síly. Žádné síly? A co je to síla? Naše definice se uzavřela v bludném kruhu.

Obecná relativita a kvantová teorie
Absence definice síly je vážná koncepční trhlina v newtonovské mechanice.

Můžeme tedy jen s úctou nahlížet, jak mocná tato teorie je. Díky ní se nám daří
popsat naprostou většinu jevů, se kterými se denně setkáváme, od popisu
miniaturních hodinek, přes kosmické rakety až po pohyb hvězd v naší Galaxii.
Začíná selhávat teprve při velkých rychlostech, obrovských hmotách nebo na druhou
stranu v mikrosvětě, při popisu světa atomů. Kvantová teorie ani obecná relativita
tento problém nemají, protože pojem síly vůbec nezavádějí.

Selhávání newtonovského přístupu se přitom děje leckdy zvláštním způsobem.
Čekali bychom, že v okrajových hodnotách budou výsledky klasické mechaniky stále
méně a méně přesné. A tak tomu skutečně velice často je. Jsou ale případy, kdy
nás výsledky nutí k zamyšlení.

Pomocí klasické mechaniky rozšířené o představu, že světlo je proud rychle
letících hmotných kuliček, lze například předpovědět existenci černé díry. Co víc, po
dosazení do vzorce pro druhou kosmickou rychlost získáme i vztah pro výpočet
poloměru černé díry, který je stejný, jaký dává obecná teorie relativity. Problém je
v tom, že oba vzorce, ač stejné, vyjadřují pokaždé něco jiného. Obecná relativita
tvrdí, že ani světlo nedokáže překonat gravitační propast. Z klasického přístupu
plyne, že by se světlo ven dostat mohlo, ale stále by zpomalovalo a v nekonečné
vzdálenosti by se zastavilo. To je samozřejmě pošetilá představa, ale dává číselně
stejný výsledek.

Podobné zvláštnosti můžeme najít třeba i v popisu ohybu světla v gravitačním
poli nebo naopak při pokusu o odvození některých aspektů mikrosvěta. Dá se sice
matematicky ukázat, že to tak být musí, protože příslušné výpočty se tak chovají.
Po světonázorové stránce se s tím však musí vypořádat každý dle své nátury.
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Raketová křesla a jejich rodina
Raketová pistole, raketové boty nebo tryska umístěná v rozkroku kosmonauta

byl jen počátek dlouhé cesty.
Ve sci-fi povídce Na dohled Cruithne (kapitola 15) právě probíhá záchrana

kosmonauta, který se ocitl příliš daleko od kosmické lodi. Nezaspali autoři dobu,
když nechávají hrdiny létat v raketových křeslech, která jsou již dnes minulostí?

Dnešní skafandry jsou kosmické lodě se vším všudy. Skoro se vším všudy.
Obsahují základní environmentální systém zabezpečující výměnu vzduchu,
odstraňování vlhkosti, klimatizaci, jednotku pro komunikaci se základnou, když
přimhouříme oči, nechybí ani sociální zařízení. Jediné, co mají kosmické lodi navíc,
je jednotka pro volný pohyb ve vesmíru.

Od doby prvního výstupu do otevřeného prostoru se s takovým zařízením
počítalo. Nejprve byl kosmonaut propojen s mateřskou lodí doslova pupeční šňůrou.
Podle typu skafandru a použité technologie se skládala z jisticího lanka, kabelu pro
přívod energie, hadic pro zásobování kyslíkem, hadic pro chladicí médium... Takový
skafandr může být poměrně jednoduchý, lehký a dlužno podotknout, že působí
i elegantně. Jeho akční rádius je samozřejmě omezen délkou hadice, která navíc
překáží. Co by se stalo v případě jejího poškození, raději nedomýšlet.

První, kdo se k tomuto problému postavil čelem, byla NASA a astronaut Ed
White, který víceméně na černo začal nacvičovat plnohodnotný výstup do
kosmického prostoru. Ten byl později vedením schválen a tak se mohl Ed White
3.června 1965 vydat na kosmickou procházku do volného prostoru.

Raketová pistole
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Pistole HHMU v ruce astronauta
Eda Whita. (Wikipedie)

Výstup byl samozřejmě jištěn poutacím kabelem, ale v ruce Ed svíral něco, co
vypadalo jako vystřižené ze sci-fi filmu »Zabil jsem Einstena, pánové« - ruční
manévrovací jednotka HHMU  (Hand-held Maneuvering Unit). V podstatě se jednalo
o raketovou pistoli poháněnou stlačeným kyslíkem. Jako zásobník byly použity dvě
tlakové láhve z katapultážních sedadel lodí Gemini. Kyslík v množství 0.3kg,
stlačený na 275 atmosfér, mohl na plný tah urychlit astronauta během dvaceti
sekund o 1.82 m/s. Vzhled futuristické pistole rušila jen dvě výklopná ramena
s tryskami pro pohyb vpřed.

Pistole vážila pouhé tři kilogramy, byla relativně jednoduchá, a protože ji mohl
astronaut natočit libovolným směrem, stala se vlastně univerzální pohonnou
jednotkou. Však si ji také Ed White nemohl vynachválit. Byl však také posledním,
komu se s ní dobře pracovalo.

Ostatním astronautům se s pistolí zacházelo špatně. Především je obtížné pistoli
nasměrovat tak, aby tah působil na těžiště. Let je nepřesný, hrozí roztočení
astronauta. Uvážíme-li, že astronaut nemá volnou ruku, je obtížné o HHMU  mluvit
jako o přínosu.

Proč si tedy Ed White práci pochvaloval? Těžko říci, Ed měl natrénováno na
trenažéru se vzduchovým polštářem více, než kdokoli potom. Byl to také první
plnohodnotný výstup, můžeme spekulovat o nekritickém hodnocení, doba testování
v řádu jednotek minut je málo na jednoznačný závěr. A pak je tu ještě faktor
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skafandru. Pozdější skafandry byly sice bezpečnější a autonomnější, zároveň také
neohrabanější. Zatímco astronauti nacvičující v umělé beztíži letadel na balistické
dráze uznávali, že raketová pistole má něco do sebe, v těžkých natlakovaných
skafandrech již ten pocit neměli.

Postaveny byly ještě další verze pistole, s jiným pracovním médiem (freon),
větším výkonem a větší výdrží. Přesto žádná verze nepřirostla astronautům k srdci
a postupně z kosmického programu zmizely. Přesto nelze v historii tohoto zařízení
přehlédnout zatvrzelost konstruktérů, se kterou se k myšlence stále vraceli. Ačkoli
HHMU již dlouho nefigurovala v žádném kosmickém programu, lze spekulovat, že
pistole ještě nevystřelila naposledy. Možná s novou generací skafandrů?

Projekt T020

Tryskové boty - schéma. (NASA)
Komu koncepce raketové pistole připadá jako bláznivá, měl by šetřit úsměšky

pro projekt T020 familiárně nazývaný tryskové boty. Celé zařízení vážilo 66 kg
a trysky se nacházely pod nohama astronauta. Pedály se daly ovládat špičkou nebo
celým chodidlem, a to buď stisknutím nebo naopak nadlehčením. NASA vkládala do
projektu velké naděje, ale negativní hodnocení astronautů poslala zařízení na
smetiště dějin.

Raketové křeslo
Prvním osobním dopravním prostředkem v kosmu, který byl hoden toho jména,

se stalo raketové křeslo. Návrháři brali vývoj velice svědomitě, nejprve sestrojili
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jakýsi prototyp SMU  (Self Maneuvering Unit) určený pouze k pozemním zkouškám.
Během 250 parabolických letů SMU nalétalo v útrobách letadla 50 minut ve stavu
beztíže. Pohyb vpřed zajišťovaly tři trysky, pohyb vzad dvě trysky po boku
astronauta a jedna v rozkroku. Nahoru a dolů mířily dva páry trysek. Dohromady
tedy deset rysek poháněných peroxidem vodíku. Rozklad peroxidu je doprovázen
uvolněním velkého tepla, proto byl při zkouškách v interiéru letadla nahrazen
stlačeným dusíkem.

Z úspěšného SMU  po několika mezikrocích povstal projekt ASMU  (Astronaut
Stabilized Maneuvering Unit) určený pro ostré nasazení ve vesmíru. Na rozdíl od
konkurenčního projektu obsahoval i environmentální systém pro zajištění životních
podmínek. Odpadla nepopulární tryska v rozkroku, místo ní přibyly jiné, takže
jednotka disponovala celkem dvanácti tryskami. Protože pohyb pomocí peroxidu
rozpaloval trysky až na 700 C, vrátil se vývoj ke stlačenému dusíku. (Meziprojekty
využívající peroxid vyžadovaly speciální chrániče na nohou astronauta, aby nedošlo
k poškození skafandru.)

Důležitou součástí byly tři těžké setrvačníky pro zajištění stability. Elektromotory
dokázaly každý z nich roztočit až na 375 otáček za sekundu. Setrvačník vládne
zajímavou schopností - drží osu rotace stále ve stejném směru. Tato schopnost
roste s otáčkami, poloměrem a hmotností. Záleží samozřejmě také na rozložení
hmotnosti. Čím více je hmotnost umístěna na okraji, tím lépe.
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Raketové křeslo ASMU (NASA)
Ovládání křesla ASMU zprostředkovávaly dvě područky. V souladu s konvencí

ovládání letadel byla levá područka určena pro posun, pravá pro natočení
v prostoru. Natočení v prostoru umožňovaly trysky (tzv. direct mode). Astronauti
však dávali přednost natočení pomocí setrvačníků (tzv. control moment gyro
mode). Tento mód vůbec nezapojoval trysky, veškeré natáčení se dělo v režii
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elektromotorů opírajících se o závěs setrvačníků.
Ze strany astronautů bylo na křeslo ASMU slyšet pouze chválu. I nezaškolená

osádka se do jeho intuitivního ovládání velice rychle vpravila. A jak už to tak se
slibnými počiny bývá, křeslo nebylo nikdy v otevřeném prostoru nasazeno. Veškeré
zkoušky se odehrávaly jen v obřím interiéru orbitální stanice Skylab.

Do kosmického prostoru se dostalo až o deset let později křeslo MMU.
Koncepčně vycházelo z ASMU, ale disponovalo pouze lehkými setrvačníky pro
detekci polohy astronauta. Těžké setrvačníky a s nimi spojený komfort přesného
natáčení musely zůstat na Zemi. I tak křeslo vážilo 154 kg.

Co nového v SSSR
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Raketové křeslo UPMK (NPP Zvezda)
Na druhé straně železné opony, v tehdejším Sovětském svazu, se na konceptu

raketového křesla pracovalo již od roku 1961. Dostalo název UPMK. Připraveno
k nasazení bylo roku 1968, ale protože byl téhož roku zároveň zrušen program
Voschod a odložen program Almaz, pro které bylo křeslo určeno, zůstal na Zemi.
O mnoho let později sice doba opět uzrála, jenomže tou dobou již nastupovaly
skafandry Orlan, se kterými byl stroj neslučitelný.

Ačkoli křesla UPMK  skončila ve skladišti, některé konstrukční specifikace stojí za
zmínku. Jsou to především dva různé principy raketového pohonu. Zatímco natáčení
kosmonauta mělo zabezpečit 14 konvenčních trysek na stlačený vzduch, pro posun
dopředu a zpět tu bylo 2 x 42 raketových motorků na tuhé (!) palivo.

Raketové motorky na tuhé palivo známe dobře ze silvestrovských oslav. Je to
v podstatě na jedné straně zaslepená trubice vyplněná lisovaným střelným
prachem. Takové motorky jsou oblíbené, protože jsou lehké. Lehké na hmotnost
i na výrobu, protože nepotřebují okolní zařízení jako čerpadla, nádrže, ventily... Na
druhou stranu se jen velice obtížně regulují. Po zážehu raketa vyhoří celá.

Jakkoli se zdá použití motorků na tuhá paliva v raketovém křesle být úsměvné,
vedlo k jednodušší konstrukci. Zdali by bylo křeslo úspěšné i ve volném prostoru,
jsme se nedozvěděli.

Projekt ruského raketového křesla tedy zapadl, ale s členitou konstrukcí orbitální
stanice MIR a připravovaným ruským raketoplánem se potřeba mobilního
prostředku opět vynořila. A tak vznikl projekt UPK.

Křeslo bylo skutečně zkonstruováno a dostalo se i na orbit, kde prošlo úspěšným
testem. Po nalétání asi tří hodin bylo zavěšeno do úchytů na vnější straně MIRu, se
kterým v roce 2001 zaniklo v atmosféře.

Raketové křeslo UPK se vzdáleně podobá americkému MMU, podobnost řešení je
ale údajně vynucena stejným cílem. Asi jako je automobil moskvič svými čtyřmi
koly podobný fordu. Dle vyjádření (ruských) kosmonautů, co do schopností je ruské
řešení výrazně lepší, než to americké.

SAFER
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SAFER (Wikipedie)
Ačkoli na raketové křeslo nebylo slyšet na obou stranách železné opony jediné

křivé slovo, v praxi se z mnoha důvodů neuplatnilo. Přesto tu stále visí potřeba
nějakého jednoduchého dopravního prostředku. Nemusel by být tak komplexní jako
raketové křeslo, stačilo by pouze, aby v případě nebezpečí umožnil astronautovi
návrat na základnu. To splňuje zařízení SAFER (Simplified Aid For EVA Rescue
(EVA=ExtraVehicular Activity - zkratka pro výstup astronauta do kosmického
prostoru)).

Myšlenka, že by zařízení mělo být odvarem raketového křesla, není samozřejmá.
Postupně bylo poctivě zváženo několik dalších konceptů. Předvším opět ožila
myšlenka raketové pistole. Pak tu byly teleskopické, skládací a nafukovací tyče se
záchytným mechanismem, nebo lana opatřená háky, která by měl astronaut házet
k lodi a pokusit se ji zachytit.

SAFER je doopravdy jakési nedokonalé raketové křeslo. Váží necelých 38 kg.
Zcela chybí setrvačníky, polohu zjišťují akcelerometry a snímače rotace. Nemají sice
takovou přesnost jako setrvačníky, ale jsou malé, lehké, kompaktní a nevyžadují
komplikované uložení.

Jako pracovní médium je použit stlačený dusík. Ze čtyřiadvaceti trysek mohou
být současně použity pouze čtyři. Typická doba činnosti stroje se pohybuje kolem
třinácti minut. Důležitou funkcí, kterou SAFER poskytuje, je automatická stabilizace
astronauta AAH (Automatic Attitude Hold). Různé režimy umožňují zpomalit
nežádoucí rotaci kolem všech (nebo jen vybraných) os pod hodnotu 0,2 /s.

Ovládání SAFERu je sice zjednodušené, ale pro svůj účel dostačující. Trysky
mohou být zapínány ve dvou výlučných režimech: ROT a TRAN - rotace a translace.
Astronaut se tedy může buď otáčet (kolem libovolné osy), anebo posunovat (podél
libovolné osy). Ve fázi vývoje je dálkové ovládání SAFERu pro případ, že by
astronaut ztratil vědomí a byl by odkázán na pomoc svých kolegů.

Výcvik použití SAFERu není náročný. Nezbytnou částí je ovšem trénink na
simulátoru (obyčejný notebook s patřičným programem). Eventuální záchrana
astronauta může trvat řádově minuty, dost na to, aby se začala uplatňovat orbitální
mechanika. Astronaut bez výcviku, nezvyklý na pohyb v rotující soustavě, by se
mohl divit, kam se ve skutečnosti vydá, když zapne pohyb vpřed.

USK - ruský SAFER
USK  je ruská verze záchranné jednotky. Zdálo by se zbytečné vyvíjet duplicitní

systém, když ten americký je celkem bezproblémový, a ačkoli SAFER není součástí
skafandru, žádný astronaut bez něj ven nevyleze. Důvod pro vývoj USK je
jednoduchý, ruské skafandry Orlan nejsou se SAFERy kompatibilní.

K vyzkoušení USK přímo v kosmickém prostoru nikdy nedošlo. Po havárii
raketoplánu Columbia nebyla přepravní kapacita pro vynášení experimentů s nižší
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prioritou a po obnovení provozu již měly za sebou více než polovinu své životnosti.
Dnes se uvažuje o vývoji nové generace USK přímo integrované do skafandru
Orlan.

Odpověď
A jak zní odpověď na otázku ze začátku článku, zda autoři povídky Na dohled

Cruithne nezaspali dobu, když si jejich hrdinové vystačí s dnes již nepoužívanými
raketovými křesly?

Nezaspali, raketová křesla jsou dodnes nejdokonalejší individuální dopravní
prostředek v kosmickém prostoru. To, že se již nepoužívají, není pro jejich
nedokonalost, ale pro ztrátu zájmu. Záchranu astronauta řeší lehký SAFER.
Přemístění údržbáře na nedostupnou část orbitální stanice zajistí palubní
manipulátor RMS přezdívaný Kanadská ruka, nebo osádka prostě přeručkuje pomocí
madel. Pokud ovšem pilotovaná kosmonautika nezanikne, až orbitální stanice
ISS doslouží, dají se očekávat komplexní úkoly neřešitelné bez raketového křesla.
Že při tom svůj comeback zažije i raketová pistole, na to vemte jed.
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S Newtonem na kolotoči
Odstředivá síla patří mezi zdánlivé síly, ale to neznamená, že nemůže v zatáčce

přivodit skutečný malér.

Rotující kosmická stanice podle představ
společnosti United Space Structures.

(USS)
Ve třetím dílu sci-fi povídky Na dohled Cruithne (kapitola 3) se ocitáme na

kosmické stanici s umělou gravitací. Gravitace je tu vytvářena tak, jak navrhoval již
Konstantin E. Ciolkovskij. Ten nechal rotovat dutý válec, čímž na jeho vnitřním
povrchu vznikal dojem gravitace. Od těch dob rotace kosmických stanic do vesmíru
neodmyslitelně patří. Ne těch skutečných, takové stroje ještě nemáme a dokud
bude požadavek na experimenty v nulové gravitaci, tak ještě dlouho nebudou.
Ovšem k fantastickým románům i k představám vizionářů neodmyslitelně patří. Ne
vždy se v těchto vizích setkáme s úvahami, co všechno může taková rotace
natropit.

Odstředivá síla
Začněme u té odstředivé síly. Tady je asi všechno jasné. Odstředivá síla

nahrazuje gravitaci a tlačí nás na vnitřní stranu pláště kosmické stanice. Jediný
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problém je v tom, že to není pravda. Pojem odstředivé síly je velice ošidný. V mluvě
se běžně užívá, každému je jasné, o co se jedná, ale čím hlouběji se fenoménu
věnujeme, tím je mlhavější.

Sledujme, co se děje s kosmonautem v rotující kosmické stanici. Protože je
unášen spolu s jejím povrchem, přebírá jeho rychlost. Jeho jediným přáním je, aby
vyhověl Newtonovým pohybovým zákonům, hlavně tomu, který tvrdí, že těleso
setrvává v rovnoměrném přímočarém pohybu. I on by rád setrval, měl by odletět
po tečně pryč. To však nemůže, protože se mu do cesty staví stěna stanice. Ne tedy
kosmonaut, ale plášť stanice je ten, kdo tu vyvolává sílu. Tato síla působí do
středu, je tedy dostředivá.

Nemůžeme samozřejmě tvrdit, že by kosmonaut nepůsobil na plášť stanice. To
by bylo proti principu akce a reakce. Ta síla tu je, nazýváme ji odstředivou, ale
kosmonaut není ten, který ji způsobuje. Proto mluvíme o odstředivé síle jako
o zdánlivé. Neexistuje doopravdy, to jen okolí se na kosmonauta domluvilo, aby si
myslel, že je to on, kdo tu sílu vyvolává.

Kosmonaut nyní upustí kladivo a co čert nechtěl, přesně na palec. I ono sdílí
s kosmonautem jeho rychlost a chtělo by si ji udržet. Dokud je ve vzuchu, tak si ji
také drží a letí. Kosmonautův palec spojený s pláštěm také letí. Z počátku dokonce
stejnou rychlostí a směrem jako kladivo. Jenomže jak jde čas, více a více se
projevuje zakřivení jeho dráhy, která se ke kladivu přibližuje. Kosmonautovi se
samozřejmě zdá, že on i plášť jsou v klidu, a to, co se přibližuje, je kladivo. Dokud
nevyleze ven a nepodívá se z dálky, nikdo ho nepřesvědčí, že kladivo nepadá.

Coriolisova síla
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Vír anticyklony způsobuje Coriolisova síla.
Modré šipky ukazují do tlakové níže.
Červené - Coriolisova síla. (Wikipedie)

A přece si nakonec všimne malého rozdílu. Kladivo nespadne přesně na palec,
ale kousek stranou. Čím výše kladivo zvedne, tím dále od palce dopadne, i když
bude mířit sebepřesněji. Prozkoumejme situaci zevrubněji.

Zvedneme kladivo co nejvýše to půjde, tedy do osy stanice. Je tu malá
komplikace, na ose nemůžeme mluvit o rotaci, kladivo nemá důvod kamkoli padat,
musíme mu tedy pomoci. Pečlivě zamíříme na kosmonautův palec a hodíme.
Kladivo letí tím svým rovnoměrným přímočarým pohybem a nestará se o to, co se
děje kolem něj. Nevidí, že stanice i s kosmonautovým palcem se kolem něj otáčí.
Nedopadne tedy na kosmonautův palec tam, kde je teď, ale tam, kde by palec i se
svým kosmonautem byli, kdyby se stanice netočila. Kosmonautovi se bude opět
zdát, že on stojí pevně a směr letu mění kladivo. Podlehne představě, že kladivo
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z jeho dráhy vychyluje nějaká tajemná síla. Tato síla se nazývá Coriolisova.
Z popisu je zřejmé, že tu žádná opravdová síla nepůsobí, je to opět jen

nehmatatelný optický klam. Ovšem pozor! Tento nehmatatelný optický klam, stejně
jako odstředivá síla, může mít na svědomí zcela hmatatelné následky ve chvíli, kdy
jim do cesty postavíme překážku.

Coriolisova síla působí například velice hmatatelně na hmotu, která se pohybuje
po poledníku na rotující Zemi. Koryta sibiřských řek tekoucích na sever jsou údajně
vymílána statisticky více na levém břehu. S vlivem síly musí počítat tvůrci řídicí
elektroniky balistických raket.

Jiný projev Coriolisovy síly můžeme vidět každý den při předpovědi počasí.
Cyklony a anticyklony jsou vlastně obří výstupné či sestupné proudy vzduchu,
jejichž stáčení má na svědomí právě rotace Země. Něco podobného lze údajně
pozorovat i na vodním víru při pomalém vypouštění umyvadla. Ale tady pozor.
Vytékající voda má tendenci se stáčet sama od sebe a podlehne prvnímu popudu,
na kterou stranu tak bude činit. Coriolisova síla je velice slabá, snadno ji přehluší
jiné jevy.

Turisté v rovníkové Africe občas narazí na místního ziskuchtivého demonstrátora
fyzikálních kuriozit. S plným lavorem ukazuje, jak se v něm vír unikající vody stáčí
na jednu stranu. Teorie praví, že na druhé polokouli by se měl vír stáčet opačně.
Demonstrátor tedy popojde pár kroků, překročí rovník a vír se mu opravdu točí
obráceně. Nikdo si nepovšimne neznatelného máchnutí rukou, které dodá vodě
prvotní impuls. V tomto případě jde tedy spíše o šikovný způsob, jak vytáhnout
z lavoru zátku a následně peníze z kapsy důvěřivého turisty.

Další síly
Vidíme, že pohyby na kolotoči jsou sice přirozené, ale leckdy se vymykají naší

intuitivní představě. Mohli bychom teď probírat různé kombinace, odkud kam
a s jakým zrychlením se v rotující soustavě pohybovat, a zkoumat, s jakými
paradoxy se ještě setkáme. Při pečlivé analýze bychom nejspíš objevili další
zdánlivé síly, které tu působí, ale nikdy bychom si nebyli jisti, zda jsme našli
všechny a zda jsou opravdu původní. Zda se nejedná pouze o kombinaci již
popsaných sil.

Půjdeme na to tedy jinak. Nejprve nahlédneme do matematicko-fyzikální dílny,
jaké máme k dispozici nástroje a pak se zamyslíme, jak je použít. Protože v rámci
rekreačního čtení nechceme zkoumat matematický aparát pod lupou, nebude
následovat korektní odvození, ale pouze vytyčíme cestu, po které je třeba se ubírat.

Co je dráha, to víme. Je to vzdálenost dvou bodů. Jestliže tuto vzdálenost
vydělíme časem, po který se mezi body pohybujeme, získáme rychlost. Jednoduché,
ale mlčky předpokládáme jeden důležitý fakt. Pohybovali jsme se rovnoměrně.
Žádné zrychlení, žádné brzdění. To ale v praxi není obvyklé, každý řidič potvrdí.
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Pánové Newton a Leibnitz obešli tento problém velice elegantně. Řekli si, že když
vezmou dostatečně krátkou vzdálenost, kterou překlenou za velice krátkou dobu,
mohou předpokládat, že během té chvilky nikdo nedokáže výrazně zrychlit ani
zpomalit.

Teď jen, jak krátkou vzdálenost a čas zvolit. Čím kratší, tím přesnější. Budeme
tedy dělit nekonečně krátkou dobu nekonečně krátkým časem, uvažovali. To by asi
napadlo leckoho, ale jen tito pánové měli na to, aby kvůli tomu vymysleli nový
matematický aparát. To, co my budeme potřebovat, se nazývá derivace. Formálně
se stále podobá dělení, ze kterého vyšla. Když se tedy setkáme s výrazem derivace
dráhy podle času, můžeme si představit, že se tu někdo pokouší dělit nekonečně
krátkou dráhu nekonečně krátkým časem. Mluví se tedy o okamžité rychlosti.

Podobně je to se zrychlením. Zrychlení je veličina vyjadřující, jak rychle měníme
rychlost, neboli rychlost dělená časem, po novu derivace rychlosti podle času. Když
chceme dostat zrychlení z dráhy, stačí dráhu zderivovat podle času, tím získáme
rychlost a další derivací pak zrychlení. Říkáme, že zrychlení je druhou derivací dráhy
podle času.

Pokud byly předchozí úvahy příliš složité, stačí si zapamatovat, že máme
k dispozici nástroj, kterým z dráhy a času získáme zrychlení. A ještě jednu věc
mějme na paměti, že od zrychlení je jen malý krůček k síle. Stačí ho vynásobit
hmotností, na kterou působí. A síla, to je to, co jsme se chystali prozkoumat.

Naší krátkou exkurzi do světa derivací jsme začali pojmem dráha. Pokusme se
tedy vyjádřit dráhu, kterou urazí bod na kolotoči. K tomu budeme potřebovat dvě
souřadné soustavy. Jednu pevnou a jednu spojenou s kolotočem. Dráha se spočítá
jako rozdíl souřadnic.

Pro převod mezi souřadnicemi v obou soustavách lze odvodit středně obtížný
vztah, který není důležité na tomto místě rozepisovat. Důležité je, uvědomit si, že
již máme vše, co je třeba k výpočtu. Máme vyjádření dráhy v rotující soustavě
a víme, k čemu vede derivace dráhy.

Když dvakrát zderivujeme dráhu v rotující soustavě, rozmnoží se nám členy
převodního vztahu na čtyři položky. Víme, že po dvojí derivaci máme před sebou
čtyři druhy zrychlení, potažmo síly.

Dvě z nich již dokážeme identifikovat. Jedna odpovídá odstředivé síle, druhá
Coriolisově. Se zbylými dvěma jsme se v úvahách ještě nesetkali, ale jejich
existence nás nejspíš nepřekvapí.

Zatím jsme uvažovali pouze pasivně rotující kosmickou stanici. Výpočet nám
ukázal, že jsme se tím vlastně dopustili zjednodušení, díky kterým nám dvě síly
utekly. Nepočítali jsme s tím, že se rotace stanice může zrychlovat nebo
zpomalovat. Podobně, jako když se roztáčí nebo brzdí řetízkový kolotoč, pak nás
naše setrvačná hmota vychýlí dozadu, nebo dopředu. Tato síla se nazývá Eulerova.

A co když kosmická stanice chce změnit místo? Pak ji musí nějaký kosmický
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tahač popadnout na každé straně za osu a někam odtáhnout. To se neobejde bez
zrychlení způsobeného obyčejným posunem. To je ta poslední síla, se kterou třeba
počítat.

Poslední? Co když praskne lano a kosmický tahač zabere jen za jeden konec
a změní směr osy kosmické stanice? Ta se pak zachová jako těžký setrvačník
a začne tanec. Doslova. Ale to už

autoři nevědí, jak zdejší editor přesvědčit k psaní indexů a řeckých znaků, proto
zavedli následující symboliku:

r - vzdálenost od středu
v - rychlost bodu v rotující soustavě
a - posuvné zrychlení celé soustavy
w - omega, úhlová rychlost otáčení
(platí: w=2*pi/T (T: perioda, čas potřebný k otočení kolem osy))
e - epsílon, úhlové zrychlení
^2 - druhá mocnina
* - součin
x - vektorový součin
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Gravitační manévry
Gravitační prak vystřelí sondu, kam chcete. Jak ale správně zamířit? Dá se sonda

urychlit černou dírou? Ano, ale ta díra musí rotovat. 
V osmnáctém dílu sci-fi povídky Na dohled Cruithne kapitán čeká na startovací

okno, aby mohl využít tak zvaného gravitačního praku. Není to jen pěkně znějící
sousloví.

Gravitační prak skutečně existuje, je to zvláštní manévr, díky kterému kosmické
sondy získají dostatečnou rychlost pro putování Sluneční soustavou. Běžně se říká,
že k urychlení využívají gravitační pole planety, kterou po cestě míjí. To však není
pravda. Lépe řečeno, úplná pravda. Aby to úplná pravda byla, musíme ještě něco
doplnit.

Představte si, že se na nás řítí asteroid. Utrhl se někde daleko ve vesmíru a letí
sem. Máme však štěstí, těsně nás mine. Míří kousek stranou, škrtne o zemskou
atmosféru, trochu zatočí a pokračuje ve své cestě dál. To, co budeme pozorovat,
nám vůbec nebude připadat jako gravitační prak. Jak k nám asteroid poletí, bude
ho naše gravitace neustále urychlovat. V době průletu bude mít nejvyšší rychlost
a jak se bude vzdalovat, zase o ni bude přicházet, a to přesně týmž tempem, jako ji
předtím nabíral. Podobně jako nebrzděné auto puštěné z kopce získá pod kopcem
maximální rychlost a pak setrvačností vyjede na protější kopec.

Ani u auta ani u asteroidu žádný zisk rychlosti neuvidíme. To je ale proto
(alespoň u toho asteroidu), že se špatně díváme. Celé to naše pozorování
vztahujeme k sobě. Sedněme do rakety a odleťme někam, odkud na Sluneční
soustavu uvidíme z dálky, a pozorujme vzájemné pohyby všech těles vůči ní.

Asteroid se opět blíží k oběžné dráze Země. Země letí po své oběžné dráze
a blíží se k bodu střetu. A už je to tu, tělesa se potkávají. Naštěstí má asteroid
namířeno kousek vedle, chce prolétnout po přímce za Zemí. Přímka se mu
nepovede, gravitace Země jeho dráhu ohýbá, jak ho chce strhnout na sebe. Už je
zřejmé, že letí po hyperbole. Nejbližší přiblížení k Zemi, ostrá zatáčka, vzájemná
přitažlivost je tu nejvyšší, ale rychlost vítězí a asteroid se začíná vzdalovat.

Vzájemné gravitační ovlivňování bylo nejvyšší v době, kdy se asteroid nalézal za
Zemí. De facto ji svým gravitačním poutem zpomaloval. Ona chtěla letět dále, on
byl ve vleku a nechal se táhnout. Samozřejmě, že asteroid Zemi ubral na rychlosti
velice málo, protože jeho hmotnost je proti té zemské zanedbatelná. O to více pak
působila Země na něj. Jestliže on ji nepatrně zpomaloval, ona ho podstatně
urychlila. Všechny fyzikální zákony přitom zůstaly zachovány. Energie ani hybnost
se ze soustavy neztratily, jen se poněkud přerozdělily.

Gravitační manévr (jak se gravitačnímu praku říká oficiálně) může asteroid
i zpomalit. Jestliže by prolétal před Zemí, bude ji nepatrně urychlovat, samozřejmě
na úkor vlastní rychlosti.
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V praxi se používají oba druhy manévrů. Urychlování sond na dosažení vnějších
částí Sluneční soustavy, zpomalování pak na zaparkování na oběžných drahách
velkých planet. Rekord v počtu gravitačních urychlení si zatím drží sonda Rosetta.

Sonda Rosetta měla zkoumat kometu Čurjumov / Gerasimenko. Vezla s sebou
poměrně velký vědecký náklad, jehož urychlení na dosažení komety by vyžadovalo
nepřijatelné množství pohonných hmot. Musíme si uvědomit, že pohonné hmoty
samy od sebe něco váží a jejich urychlení vyžaduje další pohonné hmoty. Není to
nekonečný kruh, ale je dosti začarovaný na to, aby byl nad naše možnosti. A tak
projektanti dráhy svěřili urychlení sondy do neviditelných gravitačních rukou planet.

Rosetta nejprve opustila klasickými metodami gravitační vliv naší Země, asi za
rok se vrátila a nechala se Zemí vymrštit k Marsu. Tam ji čekal druhý gravitační
manévr. Tentokrát sice sondu trochu zpomalil, zato změnila směr a vrátila se
k Zemi, která ji podstatně urychlila. Později prolétla kolem Země naposledy a tento
(v pořadí již čtvrtý) gravitační prak ji vystřelil definitivně tím správným směrem.

Sonda Cassini při letu k Saturnu minula několik planet,
dvě přiblížení s sebou nesla významné gravitační urychlení. (Wikipedie)

Sonda Ulysses využila gravitaci Jupitera ještě jiným způsobem. Proletěla pod
planetou, což změnilo směr její dráhy tak, že začala obíhat Slunce v rovině skoro
kolmé k rovině oběhu planet. Cesta ke zkoumání slunečních pólů byla volná za cenu
neuvěřitelně malých nároků na palivo. Bez pomoci gravitačního manévru by bylo
třeba nejprve zbrzdit rychlost sondy 30 km/s, kterou zdědila od Země, na nulu
a zároveň se urychlit na oběžnou rychlost na polární dráze Slunce. Kosmonautika
ještě dlouho nebude tak vyspělá, aby něco takového zvládla pouze raketovými
motory.
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Nejzábavnější na celém principu je to, že se jedná jen o hraní si s pohledy
z různých souřadných soustav. Rychlost, hybnost ani energie není nic absolutního,
vše je nějak svázáno se soustavou pozorovatele. S trochou nadsázky by se dalo
mluvit o optickém klamu, ale tento klam dává hmatatelné výsledky.

Jiný urychlovací trik je také spojený s volbou souřadné soustavy, ale skrývá
v sobě i něco dalšího. Nazývá se Oberthův efekt a týká se aktivního manévrování
sondy pomocí jejích vlastních motorů. V praxi se dá využít k posílení efektu
gravitačního praku.

Usedněme na neukotvené cirkusové dělo na kolečkách a vystřelme těžký náboj.
Neletí příliš rychle, třeba jen 15 km/h. Zato nám udělí zpětný ráz 1 km/h. Vlastně
jsme zkonstruovali jednoduchý raketový motor. Dělá to, co má, rozjeli jsme se, ale
zároveň vidíme, jak vozidlo mrhá energií. Část energie odnáší náboj pryč.

Dala by se tahle energie nějak využít k zefektivnění pohonu? Ukazuje se, že
ano. Postrčme dělo do povlovné, asi osmaosmdesát centimetrů hluboké jámy
a nechme ho jet samospádem dolů. Proč zrovna osmaosmdesát centimetrů? To je
hloubka, ve které dělo dosáhne rychlosti 15 km/h. Kdyby dělo pokračovalo pouze
setrvačností, dojelo by až na protější okraj jámy, kde by zastavilo. My však pohybu
pomůžeme. V nejnižším bodě, tam, kde má dělo rychlost oněch 15 km/h, vystřelíme
náboj. Jako v prvním případě, i teď vylétne rychlostí 15 km/h, ale proti směru jízdy,
takže jeho rychlost proti zemskému povrchu bude nulová.

Až dělo vystoupá na protější okraj, část své rychlosti opět ztratí. Chtělo by se
říci, že nula od nuly pojde a dělo bude mít pouze rychlost 1 km/h udělenou
výstřelem. Ale zapomněli jsme na jednu skutečnost. Z pohledu děla náboj sice stále
unáší energii pryč, ale z pohledu pozorovatele na zemi je náboj v klidu, takže
pohybovou energii nemá žádnou. Navíc stejně velkou energii odevzdal při jízdě
z kopce. Leží teď na dně jámy a dělo jelo nahoru lehčí. Ve výsledku zůstane náboj
v klidu ležet v nejnižším bodě, zato dělo se bude pohybovat rychlostí o šest procent
vyšší, než kdyby jelo pouze po rovině.

Pohyb těles v kosmickém prostoru je také takové neustálé bezeztrátové ježdění
z kopce do kopce. Jestliže zapnou motory ve chvíli maximálního přiblížení, kdy je
zároveň maximální i jejich rychlost, využijí drahocenné palivo nejefektivněji.
S výhodou se dá použít nejen při gravitačním manévru. Sonda na oběžné dráze
obíhá po elipse. Chce-li se vymanit z gravitačního vlivu centrálního tělesa, nebo jen
přejít na vyšší orbitu, pak jistě zapne motory v pericentru své dráhy.

Pericentrum:
je bod na oběžné dráze, který je nejblíže centrálnímu tělesu. Při oběhu kolem

Země mluvíme o perigeu, při oběhu kolem Slunce o periheliu. V pericentru se
oběžnice pohybuje nejrychleji.

Gravitační manévr realizovaný přeletem sondy za planetou není jediný možný
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způsob, jak gravitací urychlit. Dají se vymyslet i jiné konfigurace, ale zatím nebyly
pro svou exotičnost realizovány.

Představme si například dvě stejná tělesa, která se navzájem periodicky
přibližují a vzdalují. To lze zařídit například pomocí velice protáhlé elipsy. Vedlejší
poloosa dráhy je zanedbatelná v porovnání s její hlavní poloosou. Nyní vystřelíme
sondu směrem na jejich těžiště tak, aby jím prolétala ve chvíli, kdy budou obě
tělesa nejblíže. Po celou dobu přibližování sondy se přibližovala i tělesa a působila
větší gravitační silou, než v druhé polovině manévru, kdy se naopak vzdálenost
rychle zvětšovala.

Při zmínce o protáhlé elipse nás asi napadne, že i kruhová dráha vypadá jako
eliptická, když se na ni podíváme hodně zešikma. Když budeme systémem prolétat
v oběžné rovině, bude se prak podobat klasickému manévru, tentokrát dvakrát za
tělesem.

Freeman Dyson uvádí, že pokud by dvojný systém byl tvořen kompaktními
tělesy, jako třeba bílí trpaslíci, neutronové hvězdy nebo přímo černé díry, dala by se
sonda urychlit i na zlomky rychlosti světla.

Při velkých hmotnostech a rychlostech však již nedostačuje klasická fyzika
a musíme sáhnout po teorii relativity. Ta nám dává návod, jak čerpat energii
i z rotace tělesa. Musí to být samozřejmě pořádné těleso, jako třeba černá díra.
Rotující černá díra má kolem sebe nejen horizont událostí, z pod kterého se nic
nedostane ven, ale i tak zvanou ergosféru. To je jakási vrstva nad horizontem
událostí, kde dochází k intenzivnímu strhávání časoprostoru.

Sonda, která vhodným způsobem do ergosféry vlétne, bude urychlena na úkor
rotační energie černé díry. To ale není vše. Pokud ve správnou chvíli odhodí část
svého nákladu pod horizont událostí, je urychlena o energii, která odpovídá
podstatné části jeho klidové hmotnosti. Teď už si ale hrajeme s energiemi
vyjádřenými slavným vzorcem E = m c^2. Není proto divu, že se mluví o urychlení
na rychlosti srovnatelné s rychlostí světla.

Urychlování pomocí dvojhvězd nebo rotující černé díry bude ještě dlouho patřit
do fantastických románů. Naproti tomu využití gravitačních praků a brzd je už
samozřejmou realitou a s pronikáním do vzdálenějších koutů Sluneční soustavy a za
její hranice bude stále hojnější.
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Problémy s umělou gravitací
Kosmické stanice fantastických románů vytvářejí
umělou gravitaci na palubě pomocí rotace. Autoři

jsou spokojení, jak na problém vyzráli, netuší však,
do jaké kaše namočili konstruktéry těchto strojů.

Rotující kosmická stanice podle představ
společnosti United Space Structures.

(USS)
V jednadvacátém dílu sci-fi povídky Na dohled Cruithne získá utržená sluneční

laboratoř nejprve rotaci a po dalším impulsu z boku začne vykazovat podivné
chování. Ve skutečnosti není podivné, tak se prostě setrvačníky chovají.

Učitelé fyziky někdy připraví svým žákům podivný pokus. Usadí dobrovolníka na
otočnou židli a dají mu podržet objemnou krabici s masivními madly. Pak ho
požádají, aby ji rychle otočil o devadesát stupňů. Žák tak učiní, ale okamžitě ho
uchopí jakási tajemná síla a otočí ho i s židlí zády k pedagogovi, za což je
neprodleně pokárán.

Učitel pak krabici otevře a ukáže to, co dává tušit již první odstavec.
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Samozřejmě je tam dobře připevněný roztočený setrvačník. Kdo někdy držel
v rukou zapnutou rozbrušovačku, jistě si všiml, jak divně škube v ruce při změně
orientace. V první chvíli by se zdálo, že roztočený kotouč nerespektuje Newtonovu
mechaniku. Je to naopak, on se jí drží zuby nehty. Ukažme si to na příkladu.

Natáhněme před sebe ruce a uchopme rychle se otáčející kolo bicyklu za jeho
osu. Co si asi myslí body na jeho obvodu? Celkem nic nečekaného. Vědí, že se
pohybují, rády by to dělaly rovnoměrně přímočaře, ale protože je drží konstrukce
kola, musí stále křivit svou dráhu. Přímočarost jim tedy nejde, tak díky své
setrvačnosti zachovávají alespoň tu rovnoměrnost, kolo se rovnoměrně bez brzdění
otáčí. Vyberme si jeden bod na obvodu kola a sledujme, co bude dělat, když
změníme podmínky pokusu.

Třeba ten, který je k nám nejblíž. Abychom si dobře rozuměli, je to ten, co se
v tento moment pohybuje vertikálně. Dejme tomu, že odshora dolů. Teď zprudka
otočíme osu o devadesát stupňů proti směru hodinových ručiček. Osa kola už není
vodorovně, ale svisle. Zato rovina kola je teď vodorovná.

Co dělá náš bod? Setrvačnost ho nutí se stále pohybovat seshora dolů. Dřív to
šlo snadno, otáčel se i s kolem. To teď už nejde, osa otáčení je svisle, takže se ji
snaží svou setrvačností vychýlit. Dochází k zajímavému úkazu. Zdánlivě odnikud se
objevila síla, která je kolmá na sílu našich rukou. Tyto dvě síly se sečtou a osa se
nakonec vychýlí šikmo.

Zkušenost s jinými jevy nám možná bude napovídat, že ostatní body na obvodu
kola budou tento efekt rušit, ale není tomu tak. Například bod naproti se svou
rychlostí odzdola nahoru bude výchylce pomáhat.

Celý proces tímto nekončí. Výchylka setrvačníku vyvolá další výchylku, ta zase
další a další, takže jeho osa bude v prostoru opisovat kužel. Odborně se tento
pohyb nazývá precese. Asi jsme ho všichni viděli na hračce zvané vlček nebo káča.
To je vlastně také setrvačník a jako děti nás udivoval svou stabilitou. Místo aby se
převážil na nějakou stranu, točil se na vratké ose a lehce se kolébal. Kolébání, to
byla právě ta precese.

Dospělí mají jiné hračky. Kdo někdy vzal do ruky úhlovou brusku zvanou též
rozbrušovačka nebo karboflexka, jistě cítil, jak mu zvláštně tancuje v ruce, když se
s ní snažil manipulovat. Je to jeden z nejhmatatelnějších projevů precesní síly,
který můžeme v domácnosti zakusit.

Vraťme se nyní k problémům ohlášeným na začátku článku. Jak vypadají filmové
kosmické lodě s umělou gravitací? Většinou jsou velké a líně se otáčejí. Potud je
vše v pořádku. Teoreticky sice můžeme docílit na obvodu stanice libovolného
zrychlení, když ji dostatečně rychle roztočíme, ale jednak tam bude méně místa
a hlavně přibude problém s gradientem tíhového pole. Lidsky řečeno, na krátkém
rozměru poloměru najdeme všechna možná zrychlení od nuly až po konečné
zrychlení na obvodu. Kosmonaut bude tedy pociťovat větší zrychlení na nohy než na
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hlavu. Zda je to velký nebo malý problém by asi zjistily až pokusy, ale pro začátek
ty nebožáky netrapme.

Co se týče tvaru, tady se řešení film od filmu liší. Kupodivu málo kdy vídáme
nejjednodušší tvar, obyčejný rotující válec. On je totiž poměrně nudný a zároveň
má jednu nectnost, špatně se ovládá.

Kosmické lodě fantastických filmů musí létat odněkud někam a tudíž musí tu
a tam zapínat motory. Trysky na rotujícím válci samozřejmě míří každou chvíli
někam jinam, těžko s nimi tryskat stále jedním směrem. Ještě si dovedeme
představit pohyb vpřed. Trysku umístíme na záď, přesně do osy. Se zatáčením už je
problém.

A tak vznikl kosmolet nového druhu, který je vyloženě pastvou pro oči. Viděli
jsme ho například v jinak realistickém filmu Marťan. Štíhlá stanice válcového tvaru,
která se netočí, ale kolem ní se otáčí obytný prstenec. Prstenec je s pevnou osou
spojen radiálními tunely, kterými posádka prochází z jedné části do druhé.

Ponechme stranou konstrukční problémy s hermetičností systému a s tím, že tu
musí být motor, nahrazující ztráty třením mezi osou a rotujícími tunely. Bez toho by
to nešlo, jinak by se pevná osa nakonec roztočila také a opět by nešlo manévrovat.

Skrytý problém je v tom, že se prstenec chová jako setrvačník. Jako takový bude
klást velký odpor proti změně směru osy, což by asi způsobilo ohromné konstrukční
potíže při přenosu momentu z osy na prstenec. Těžko zabránit, aby se prstenec od
osy neulomil.

V některých filmech bývají tyto prstence dva a rotují proti sobě. To je dobrá
cesta, jak zabránit precesi při změně směru letu. Oba setrvačníky by působily proti
sobě, takže by se precesní síly navzájem vyrušily. Pokud by se prstence navzájem
dotýkaly nějakým obřím ložiskem i na svém obvodu, asi by se eliminovala
i schopnost setrvačníku držet osu stále stejným směrem a namáhání v uzlu by se
zmenšilo na sílu obyčejné páky.

To jsou však vize opravdu velice vzdálené budoucnosti a otázkou zůstává, zda
taková konstrukce stojí za to. Obyčejný válec nebo prstenec s rotující osou je
o poznání jednodušší konstrukce. Problémy spojené se změnou orientace v prostoru
se dají řešit i jinak.

Na závěr dlužno podotknout, že v současnosti rotující vesmírné stanice seriozně
nefiguruje v plánech žádné konstrukční kanceláře, která je schopna dopravit náklad
do kosmického prostoru. Plány, které občas proniknou do tisku sice leckdy vypadají
nadějně a jsou i z odborného hlediska uznání hodné, nikdo s nimi však reálně
nepočítá.
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Kvaziměsíc Cruithne
Ve dvaadvacátém dílu sci-fi povídky Na dohled Cruithne (22.část) hrdinové

příběhu nouzově přistáli na kvaziměsíci Cruithne. Toto těleso skutečně existuje a na
rozdíl od jiných asteroidů má výsadní postavení.

Před vlastním vyprávěním o fyzikálním pozadí malá odbočka k názvu tělesa.
Jméno Cruithne je převzato z keltské historie. Severní Irsko obýval kdysi divoký
kmen pomalovaných válečníků. Latinsky se obraz řekne pictus, odtud plyne
pojmenování kmene - Piktové. Amatérský astronom Duncan Waldron objevil v roce
1986 zvláštní planetku, a protože pochází ze Skotska, dal jí název po významném
piktském králi Cruidnem.

Ekvipotenciální křivky v°soustavě dvou

70



obíhajících těles mohou mít i°nečekané
tvary. Zvýrazněnou křivku obletí planetka
Cruithne jednou za 770 let. (Wikipedie)

Výslovnost je dvojí uznávaná. Anglická - čteme [Krujtne] nebo výslovnost
vycházející z keltštiny - [Krujňa]. Je na osobním vkusu a preferencích
přednášejícího, kterou variantu si vybere.

Ve článku Gravitační pasti jsme ukázali, že v soustavě dvou gravitačně vázaných
oběktů můžeme nalézt pět bodů, ve kterých se navzájem kompenzují přitažlivé
a setrvačné síly. Takovou soustavu tvoří i dvojice Slunce - Země.

Připomeňme, že dva z těchto bodů označovaných L4 a L5 (po jejich objeviteli
Joseph-Lousi Lagrangem) se vyznačují rovnovážnou polohou stálou. To znamená,
že když družici z tohoto bodu vychýlíme, neuletí pryč, ale začne kolem něj obíhat.
Body L4 a L5 jsou jakési gravitační pasti, do kterých se občas zachytí malá tělesa.
Podle toho, ve kterém bodě se zachytí, říká se jim Trojané nebo Řekové. Ponechme
stranou záhadu, proč se Trojané berou jako protiklad k Řekům, když se sami mezi
Řeky počítali, a věnujme se astronomickým specifikům.

Původně se tak nazývaly pouze planetky zachycené v soustavě Slunce - Jupiter.
Když pak byly objeveny i v soustavě Slunce - Země, začalo se označení používat
i zde. I poblíž našich bodů L4 a L5 můžeme takové objekty nalézt. Jmenujme tělesa
2003 YN107, 2004 GU9, 2006 FV36 nebo 2010 SO16. Všechna tato tělesa obíhají po
vlastních drahách kolem Slunce, ale při pohledu ze Země se může zdát, jako by
obíhaly kolem ní. Proto o nich mluvíme jako o kvaziměsících.

Jedním z takových těles je například asteroid 2010 TK7. Má průměr pouhých
300m a obíhá kolem Lagrangeova bodu L4. Protože je od něj poměrně vzdálen,
trvá mu kompletní oběh 400 let. To, že byl objeven, byla víceméně historická
náhoda. Lagrangeovy body L4 a L5 se nacházejí 60  od Slunce, takže jsou jím
všechna tamní tělesa přezářena. Asteroid 2010 TK7 se však díky své dráze dostává
až na 90  od Slunce, kde ho automatický vesmírný dalekohled WISE neměl problém
při rutinní prohlídce oblohy zachytit. Zároveň jsme si však uvědomili, kolik dalších
obtížně objevitelných Trojanů i Řeků může naše Země mít.

Z podstaty Lagrangeových libračních bodů L4 a L5 plyne, že oběžná doba
kvaziměsíců musí být přesně jeden rok. Jejich dráha je většinou protáhlejší, než
téměř kruhová dráha Země, ale protože librační body obíhají poctivě po uzavřených
drahách, zůstává zachována vazba 1:1.
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dráha cruithne viděná ze země (wikipedie).
Planetka 2753 Cruithne je trochu jiná. Je rychlejší než Země, Slunce oběhne

jedenkrát za pouhých 364 dní. Na schematu s ekvipotenciálními čarami se tak
dostává z uzavřené křivky kolem jednoho libračního bodu na protáhlou dráhu
podkovovitého tvaru, která postupně obkrouží nejen body L4 a L5, ale i bod L3.
Dostává se tak do zvláštní pozice. Zatímco oběh kolem Slunce bude stále necelý rok
a i ze Země bude při nedbalém pozorování vypadat, jako že je vše v pořádku,
z dlouhodobého hlediska bude Cruithne chvíli Trojanem a chvíli Řekem. Celý tento
cyklus trvá 770 let.
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dráha cruithne vůči slunci (wikipedie)
V současné době je planetka Cruithne na straně bodu L4. Naši Zemi tedy

předbíhá a pomalu se vzdaluje. Za několik století se vzdálí natolik, že se ocitne na
straně bodu L5 a začne Zemi dohánět. V době nejbližšího přiblížení se dostane na
nějakých deset milionů kilometrů, což je asi třicetkrát dál než náš Měsíc. Je tedy
mimo tzv. Hillovou sféru, proto nikdy nemůže být plnokrevným měsícem Země, ale
název kvaziměsíc si plně zaslouží.

Hillova sféra: objekt, který může být gravitačně vázán k planetě, se
musí nacházet uvnitř Hillovy sféry. Je to oblast vytyčená uzavřenými
ekvipotenciálními plochami - viz první obrázek.

Planetky oscilující kolem libračních bodů mají sice oběžnou dobu stejnou jako
naše Země, ale zároveň vykazují vysokou excentricitu. Při oběhu kolem Slunce se
dotýkají dráhy Venuše i Marsu a samozřejmě protínají dráhu Země. To jsou důvody,
proč nás zajímají. Takhle malé planetky zaručeně neprošly při svém vzniku
přetvořením a diferenciací materiálu jako velké planety a jsou tedy tvořeny
původním materiálem, ze kterého vznikala Sluneční soustava.

Fakt, že se nacházejí poblíž orbity Země, znamená, že jsou i energeticky snadno
dosažitelné. V současné době se sice oficiálně nechystá žádná výprava k těmto
planetkám, ale evidentně nazrává doba pro uskutečnění levného soukromého
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výzkumu.
Hitem posledních několika sezón jsou tzv. CubeSaty. CubeSat je miniaturní

kosmická sonda našlapaná elektronikou. Půvabná na ní je unifikovanost. Dá se
vyrábět sériově ve velkém množství za minimální cenu. Programové vybavení z ní
pak udělá specializovaný nástroj. Její hmotnost i objem jeden litr (kostka
10x10x10cm) zaručují levné vynesení na orbitu Země. Mohou se tak přidávat
k nákladu do nevyužitého prostoru a vypustit buď automaticky nebo ručně
z orbitální stanice.

Další krok - dostat CubeSat mimo sféru gravitačního vlivu Země - je úkol pro
další právě se rozvíjející technologii, iontové mikromotory. Iontové mikromotory
zabírají dnes plochu několika čtverečních centimetrů a s tloušťkou pár milimetrů
nepředstavují žádný konstrukční problém. V podstatě se jedná o miniaturní
urychlovače napájené slunečními bateriemi. Pracovní médium (organická kapalina)
nejprve ionizují a následně elektrickým polem vymrští obrovskou rychlostí proti
směru pohybu sondy.

Oproti klasickým raketovým motorům mají zanedbatelný tah, ale jsou schopny
pracovat s konstantním výkonem po velmi dlouhou dobu, takže nakonec získají
mnohem větší rychlost. Uvádí se, že na dopravu CubeSatu do Lagrangeova bodu L4
by mohlo stačit pouhých 150g pracovního média.

Ve stádiu ideového návrhu je zatím plán italského inženýra kosmických letů
Pierpaola Pergoly z Univerzity v Pise. Ten uvažuje o vyslání dvou pikosatelitů
k planetce Cruithne. Návrhů, co by se dalo udělat, pamatuje kosmonautika jen
o velice málo více než těch, které se nedostaly ani do užšího výběru. Návrh
inženýra Pergoly je jiný v tom, že je velice levný a snadno realizovatelný kýmkoli,
kdo je schopen dostat na oběžnou dráhu pár kilo užitečného nákladu. Dá se
očekávat, že když ne Pergola, tak někdo jiný v dohledné době experiment
uskuteční.

Na závěr bychom ještě rádi něco uvedli na pravou míru. Není docela pravdivé
tvrzení, že Země má pouze jeden měsíc. Čas od času se na oběžné dráze Země
zachytí drobný asteroid. Naposledy to bylo těleso 2006 RH120, planetka o průměru
asi pěti metrů. Vesměs se však tato tělesa pohybují po nestabilních drahách, a když
po čase neshoří v atmosféře, vymrští je gravitační prak zpět do vesmíru. Tvrzení by
tedy mělo znít: Země má pouze jeden stabilní měsíc, náš Měsíc.

74



Plazmoidy
Ve čtyřiadvacátém dílu sci-fi povídky Na dohled Cruithne (24.část) je na palubě

kosmické lodi vyhlášen falešný radiační poplach. Na svědomí ho má domnělý
plazmoid.

Plazmoidy skutečně existují a jsou reálnou hrozbou kosmonautiky, a to nejen té
pilotované. Čas od času své síly změří i s naší Zemí. Za svůj život vděčíme
především naší atmosféře a geomagnetismu, který je schopen plazmatický oblak
vychýlit ze své dráhy. Abychom správně pochopili, co se za pojmem skrývá, musíme
si nejprve vysvětlit, co je vlastně plazma.

Ze školních lavic víme, že se hmota skládá z atomů. Vyberme si tu nejméně
hustou fázi - plyn. Jednotlivé atomy volně poletují, občas se srazí a opět pokračují
po své dráze. Když plyn zahřejeme, pohyb atomů se zrychlí. Čím vyšší teploty
dosáhneme, tím vyšší jsou vzájemné rychlosti. I jejich srážky jsou stále prudší, až
se obáváme, zda atomy takové rány vydrží. A pak to přijde, atomy to opravdu
nevydrží.

Nejsou to takové rány, aby rozbily přímo atomové jádro a spustily jadernou
reakci. K tomu nám ještě hodně energie chybí, ale je jí už dost na to, aby
z atomových obalů byly postupně vyráženy elektrony. Nejprve jen ty okrajové,
které tam nedrží moc pevně. Začíná vznikat plazma. Takový stav najdeme třeba
v plameni svíčky. Teplota tu není moc velká, ani plazma nebude dokonalé. Se
zvyšováním teploty budeme ničit stále hlubší a hlubší orbitaly, až tu budou létat
pouze obnažená atomová jádra a volné elektrony. Nastane plná ionizace. Takovou
plazmu nalezneme například na Slunci.

Sluneční povrch je rozpálený na 5500 C. Ve vesmíru není atom, který by při tak
velké teplotě udržel elektrony u sebe. Záporné elektrony se stále přitahují ke
kladně nabitým jádrům, ale jejich vzájemné rychlosti jsou příliš velké na to, aby se
zachytily a opět vytvořily elektricky neutrální atom. V takové situaci končí každá
chemie. Jestliže tu budeme ještě mluvit o vodíku, heliu nebo jiných prvcích, bude to
jen z jisté setrvačnosti. Takový vodík nebude vodíkem, dýchání kyslíku bez
elektronů by nás neosvěžilo, žádné chemické reakce v plně ionizovaném plazmatu
nejsou možné. Jádra prvků bez elektronových obalů ztrácí jakékoli chemické
vlastnosti. Chemie celého vesmíru, veškerá pestrost přírody, kterou kolem sebe
pozorujeme, stojí a padá s chováním elektronů v jejich orbitech.

Povšimněme si jedné důležité vlastnosti plazmatu. Ačkoli jednotlivé částečky
nesou každá elektrický náboj, celek zůstává neutrální. Při ionizaci se žádný elektron
ani proton neztratily, jejich počet je stále stejný a náboje se důsledně kompenzují.
Zároveň by však bylo nepřesné říkat, že je plazma neutrální. Pod tím pojmem si
představujeme, že i libovolná, rozumně velká část, by byla neutrální. V plazmatu
však panují divoké poměry, není nic výjimečného, že se vytvoří místa s vyšší
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koncentrací jednoho náboje. Takovému stavu říkáme kvazineutralita.
Kvazineutralita plazmatu je velice důležitá z hlediska soudržnosti. Oblak částic

nabitý jedním nábojem by neměl šanci udržet se pohromadě, odpudivé elektrické
síly by ho okažitě rozprášily. Elektrické síly jsou právě to, co odlišuje plazma od
obyčejného plynu. Neustále se pohybující nabité částice nejen vytvářejí
komplikované elektrické a magnetické pole, ale zároveň jsou jejich pohyby tímto
polem ovlivňovány. Mluvíme o kolektivním chování.

V plazmě se nejrychleji šíří rychlá
magnetoakustická vlna (F), pak Alfvenova

vlna (AW), nejpomalejší je pomalá
magnetická vlna (S) (Aldebaran)

Fyzika takového prostředí je diametrálně odlišná od naší každodenní zkušenosti.
Odlišně se zde chová i obyčejný zvuk. Díky elektrickým a magnetickým polím se
nešíří po kulových vlnoplochách a dokonce ani jednotnou rychlostí. Každou ránu
bychom zde slyšeli třikrát. Nejprve ránu nesenou tzv. rychlou magnetoakustickou
vlnou, pak by přilétla Alfvenova vlna a nakonec pomalá magnetická vlna.

V případě elektromagnetických vln, jako je třeba naše světlo, nebo rádiové vlny,
je situace ještě složitější. Takový paprsek se tu rozštěpí na řádný a mimořádný.
Záleží samozřejmě na frekvenci. Pro některé frekvence je plazma průhledné, pro
některé ne, někdy se plazmatem šíří jen řádná vlna, jindy mimořádná a ještě jindy
obě.

76



Jak již bylo řečeno, naše Slunce je velká koule plazmatu. Nabité částice tekoucí
ve smyčkách vytváří obrovské elektrické proudy. Celé se to chová jako soustava
obřích elektromagnetů. Je tu však jistá komplikace. Slunce není pevné těleso,
nerotuje všude stejně. Na rovníku je rychlejší, než na pólech. Magnetické silokřivky
jsou tak deformovány, navíjeny a občas se z nich osamostatní menší smyčky, které
svým polem brání výstupným proudům nesoucím žhavý materiál z nitra Slunce.

Nad takovou magnetickou pokličkou sluneční povrch vychladne až o 1500 C,
místo pak méně září, což ze Země pozorujeme jako tmavé místo, které nazýváme
sluneční skvrna. Magnetické pole v okolí sluneční skvrny je velice komplikované,
přesto si ho můžeme poměrně jednoduše prohlédnout. Jak již bylo řečeno, plazma
podléhá magnetickému poli. Magnetické silokřivky kolem skvrn bez problémů
vyzdvihnou masy plazmatu nad sluneční povrch a ten se zformuje ve tvaru
silokřivek. Asi tak, jako si můžeme zviditelnit magnetické pole tyčového magnetu
pomocí železných pilin.

Plazma na Slunci respektuje směr
magnetických siločar. (Wikipedie)

Tím jev ovšem nekončí. Magnetické pole se neustále mění, silokřivky hledají
nejsnazší cestu, jak změny sledovat. Někdy je energeticky výhodné, aby se některé
silokřivky spojily a vytvořily jednu mohutnou. Tomuto jevu se říká magnetická
rekonekce. Asi jako když pod sklenicí uhne stůl a ta zjistí, že je energeticky
výhodnější spadnout na Zem. Při tom, stejně jako při rekonekci, se uvolní energie
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ve formě tepla. V případě slunečního plazmatu je toho tepla tolik, že se zahřeje na
desetitisícové až milionové teploty. Dochází tak k zajímavému jevu. Nad chladnou
skvrnou (ale nejen nad ní) pozorujeme plazmatická vlákna rozžhavená natolik, že
září v ultrafialovém světle. Dodejme však, že hustota materiálu je zde
zanedbatelná. Přes veškerou svou majestátnost jsou plazmatické silokřivky velice
řídké objekty, takže energie, kterou nesou, nepředstavují v energetické bilanci
Slunce významnou položku.

Každým okamžikem opouští Slunce obrovský tok nabitých částic, především
protonů, elektronů a heliových jader. Tomuto jevu se říká sluneční vítr. Rychlý
sluneční vítr vane rychlostí 800km/s, pomalý pouhých 400km/s. Občas se stane, že
je vymrštěn celý chuchvalec těchto částic. Tento jev dostal pojmenování plazmoid.

Plazmoid má kromě vlastností slunečního větru ještě něco navíc. Díky vyšší
koncentraci mohou na sebe nabité částice vzájemně reagovat a vykazovat
kolektivní chování. Plazmoid tak může s sebou unášet od Slunce vmrzlé magnetické
pole a chová se jako jediné těleso.

Částice slunečního větru se do zemské
atmosféry dostávají nejsnáze kolem pólů. (wikipedie)

Sluneční vítr není životu nebezpečný, pokud ten život sedí spořádaně na Zemi
a nechá se chránit naší atmosférou. Rychle letící částice reagují s molekulami
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vzduchu, až jsou zbrzděny a neutralizovány. Jev je doprovázen výrazným světelným
efektem známým pod názvem polární záře. Díky magnetickému poli Země jsou
letící částice slunečního větru vychylovány a do atmosféry se dostávají tam, kde do
ní magnetické silokřivky vstupují, což je v blízkosti pólů. Tím se vysvětluje, proč
právě tam jsou polární záře nejvýraznější.

Když se Země srazí s plazmoidem, je situace dramatičtější. Počáteční rychlost
plazmoidu může být až v tisících kilometrech za sekundu, částic je o několik řádů
více, pronikají do nižších vrstev atmosféry. Přichází magnetická bouře, elektrické
přístroje jsou v ohrožení, a to nejen ty obsahující citlivou elektroniku. Na dlouhých
elektrických vedeních se indukují proudy, trafostanice hoří. Teď už jde i o lidské
životy.

V Rusku a Finsku byly opakovaně zjištěny poruchy zabezpečovacího zřízení.
V několika případech naindukované falešné signály vytvořily na trati neexistující
vlak. Ačkoli je taková porucha na "straně bezpečné", vrhají incidenty pochybnosti
na robustnost systému.

V polovině devatenáctého století vyvrhla mohutná sluneční erupce plazmoid,
který přivodil několik zranění obsluhy telegrafu v Severní Americe. Polární záře byly
tehdy pozorovatelné až z Kuby. Sešlo se tenkrát několik jevů dohromady. Sama
erupce byla o řád energetičtější, než je běžné. Místo obvyklých tří až čtyřech dní byl
plazmoid u Země za pouhých osmnáct hodin. To samo by bylo devastující. Svou
úlohu však ještě sehrálo vmrzlé magnetické pole. To mělo opačnou polaritu než
magnetické pole naší Země, takže byla její ochrana oslabena.

Čím výše se v atmosféře pohybujeme, tím je nebezpečí vyšší. Statistiky uvádějí,
že dvě až tři dopravní letadla musí každý měsíc z bezpečnostních důvodů odklonit
směr letu, aby se vyhnula ohroženým polárním oblastem. Kosmonauti jsou na tom
pochopitelně ještě hůře. Naštěstí jsou však i oni na nízkých drahách ještě
magnetickým štítem Země chráněni. Případné mise mimo sféru naší Země jsou
zatím poměrně riskantní.
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Plazmoid z roku 2000 vyvolal polární záře
na Zemi, Jupiteru i Saturnu (Aldebaran)

To, že se plazmoid setká s nějakou planetou, ještě neznamená zánik plazmoidu.
Např. v r. 2000 byl zaznamenán průlet plazmoidu, který se na své dráze setkal
nejen se Zemí, ale i s Jupiterem a Saturnem. Dráha plazmoidu samozřejmě podléhá
gravitačnímu zákonu, ale je výrazně ovlivněna magnetickým polem svým a poli
planet, kolem kterých prolétá. Záleží tedy i na vnitřních vlastnostech plazmoidu,
jakou cestou se vydá.

Částice plazmoidů likvidují své oběti dvojím způsobem. Jednak je třeba si
uvědomit, že rychlá nabitá částice je vlastně ionizujcí záření, tedy to, co se běžně
nazývá radioaktivitou. Je vlastně historickým štěstím, že posádky projektu Apollo
tenkrát letěly v době klidu, jinak by si domů přivezly nemoc z ozáření. Rychle letící
korpuskulární částice jsou schopny poškodit živý organismus stejně tak, jako
mikroelektroniku. U elektroniky nastupuje ještě další mechanismus. Při vhodné
konstelaci předají nabité částice svůj náboj součástkám tam, kde je to nejméně
žádoucí. Nastat může pak cokoli, od vytvoření falešného signálu až po vyhoření
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součástky.
Jsou tedy lety k jiným planetám odsouzeny k nezdaru? Na bázi nepilotované

kosmonautiky to tak nevypadá. Jednak při nich nejde o lidský život, jednak se dají
vytvořit robustní systémy, které jsou na ionizující záření méně náchylné. V případě
lidské posádky zatím příslušnou technologii nemáme.

V představách vizionářů jsou však pilotované lety řešitelné. Návrhy na
zabezpečení vypadají snad technicky a finančně náročně, ale ne neproveditelně.
První řešení je spíš doporučení. Snížit riziko setkání s plazmoidem na minimum tím,
že budeme provozovat lety v období minima sluneční aktivity. Slunce prochází tzv.
jedenáctiletým cyklem. Jednou za tuto dobu je jeho aktivita na minimu, v tomto
čase by byly lety bezpečnější.

Je to však bezpečnost jen statistická. Nikdo nemůže zaručit, že se v době
minima nějaký plazmoid nevydá právě cestou ke kosmické lodi. Když vynecháme
fantastické zatím neřešitelné možnosti, jako manévrování před plazmoidem nebo
létat rychlostmi, aby nás plazmoid nedostihl, zůstává jen možnost stínění.

Stínění přichází v úvahu dvojí. Poučit se od přírody a vybavit planetolet
generátorem silného magnetického pole, nebo se obklopit absorbujícím
materiálem. V této souvislosti je třeba uvést na pravou míru představy
fantastických románů, kde se perou s obrovskou hmotností olověných pancířů.
Olovo se skutečně používá k odstínění radiace. Je to však radiace zcela odlišného
typu - gama nebo rentgenové paprsky, tedy elektromagnetické záření.

Proti korpuskulárnímu záření, jako je proud elektronů a hlavně protonů a jader
helia není olovo příliš úspěšné. Je to dáno právě velkou hmotností jeho atomových
jader. Letící lehké protony jim předají jen málo své hybnosti. Jen se odrazí a letí dál
téměř beze ztráty energie. Mnohem lépe stíní materiály s atomy, které jsou
protonům hmotnostně blíže. Například obyčejná voda, nebo plasty obsahující hodně
vodíku.

A tak jsou planetolety budoucnosti v představách snílků opatřeny generátory
magnetického pole a obloženy nádržemi vody. Nezbývá, než si přát, aby se tyto
představy dostaly na pomyslná rýsovací prkna skutečných konstruktérů.
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Pistole pro kosmonauty
V pětadvacátém dílu sci-fi povídky Na dohled Cruithne (25.část) ohrožuje

záporný hrdina celou posádku revolverem. Použití střelné zbraně v kosmických
stanicích, kde stěny tvoří trochu tlustší alobal, je na pováženou. Pistole nemají na
orbitálních stanicích co dělat. Přesto se s nimi ve vesmíru setkáme.

Vozit osobní zbraně do vesmíru vypadá na první pohled jako nesmysl. Je však
třeba rozlišovat použití, ke kterému byly určeny. Je třeba si uvědomit, že přes
veškeré úspěchy posledních měsíců bylo a stále je přistání rizikovým faktorem mise.
Již roky při přistání nikdo nezahynul, ale to neznamená, že jsou bezproblémová.
Úřaduje zde výběrový efekt. Do bulváru se dostane pouze smrtelný incident, ale
nouzové přistání již nikoliv.

Do nástupu TP-82 sloužila jako osobní zbraň
kosmonautů pistole Makarov. Jedna

z verzí pozdější laserové pistole vypadala
na pohled stejně (Wikipedie)

Ruské Sojuzy jsou již dlouhou dobu jediné stroje, které dokážou dostat posádku
na orbitu a zpět. Jsou považovány za spolehlivé hlavně proto, že obsahují relativně
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málo součástí, které by se mohly pokazit. A když se něco pokazí, důvtipná
konstrukce dá ještě matičce přírodě šanci leccos napravit (to platí při přistávání).
Jsou to ty případy, kdy aerodynamický odpor utrhne z návratového modulu to, co
tam nepatří, a sám ho srovná do optimální polohy. To, co následuje, má název
balistický režim, je poněkud tvrdý, ale přežít se dá. Není tak vzácný, jak bychom si
ze zpravodajství mohli myslet, občas se přihodí i v současnosti.

Nevýhodou nouzového přistání je, že můžete dopadnout doslova kdekoli. Zatím
vždy trefili Asii, dokonce i Rusko nebo státy bývalého Sovětského státu se daří
zasáhnout. Tady ale přesnost končí. Stroj dopadne někde na Sibiři a záchranářům
může trvat i několik dní, než posádku vysvobodí. Bylo to tak vždy a asi to ještě
nějakou dobu trvat bude.

V roce 1965 (to byla ještě kosmická loď Vostok-2) přistáli Pavel Běljajev
a slavný Alexej Leonov kdesi v lesích Uralu. Ztratili rádiové spojení, přesto byli
nalezeni, jenomže kvůli nepřístupnosti terénu nemohli být zachráněni, dokonce ani
vrtulníky. A tak záchranáři mohli jen přihlížet, jak se kosmonauti brání rodině
medvědů, kteří se na ně přišli podívat. Již tenkrát měli kosmonauti ve výzbroji
pistoli typu Makarov, kterou nakonec medvědy zahnali na útěk. Úspěch se ale
přikládá spíše dobré náladě dravců, které již okukování přestalo bavit. Pistole
Makarov je pro střelbu na medvěda bez výhrad nedostačující.

V roce 1979 se sám Leonov zasadil o vývoj nové zbraně. O tři roky později tak
spatřila světlo světa tříhlavňová pistole TP-82. Veškerý slovní popis bledne před
jediným pohledem na fotografii. Takže pouze dodejme, že vrtaná hlaveň se závitem
sloužila jako kulovnice a slibovala usmrtit na čtyřicet metrů zvíře do 360 kg (jiné
zdroje uvádějí pouze 200 kg) a dvě hladké hlavně měly být používány jako
brokovnice nebo pro vypálení světlic. Zajímavým doplňkem byla nasazovací pažba.
Po sejmutí sloužila jako mačeta. Pistole i s pažbou vážila bez mála dva a půl
kilogramu. To, co s sebou ruští kosmonauti vozí do vesmíru, by Old Shatterhand
nazval medvědobijka. Je to pistole a slouží k obraně před medvědy. Pro obranu
před lidmi byly určeny pistole laserové.
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Tříhlavňová pistole TP-82 s odnimatelnou pažbou,
která mohla sloužit jako mačeta. (Wikipedie)

Prameny se rozcházejí v tom, kolik těchto zbraní bylo vyrobeno. Číslo se
pohybuje od třiceti do stovky. V roce 1997 byla ukončena výroba, přesto pistole
vydržela v arzenálu Sojuzů ještě téměř deset let. Ačkoli byly náboje pečlivě baleny
po jednom a starostlivě prohlíženy po každé misi, v roce 2007 již nikdo nechtěl
riskovat používání starých nábojů a pistole skončila ve výslužbě.

O pistoli je dosud velký zájem. Organizace, jejichž zájmy se nějak dotýkají
Sibiře, v ní vidí dobrý prostředek osobní ochrany v divočině. Občas se objeví zprávy
o následníku pistole (naposledy to byl typ nazvaný přiléhavě VEPŘ (v překladu
KANEC)), ale k nasazení nedošlo. A tak jsou dnes kosmonauti proti medvědům opět
vyzbrojeni starým dobrým Makarovem. Mačetu údajně vozí stále.

V této souvislosti je připomínána jedna nedoložená příhoda. Předává se pouze
neoficiálně a je-li někde dokumentována, pak v dobře střežených achivech. V roce
1976 zažívala posádka B. Volynova a V. Žolobova peklo na oběžné dráze. Popis
událostí se vymyká rozsahu tohoto článku, tak pouze shrňme, že dlouhodobé
pracovní přetížení, nesmyslný rozvrh permanentně narušující přirozený biorytmus,
technická selhání, řešení krizových situací a z toho plynoucí neustálý stres vedly až
k somatickým poruchám. Volynov během dvaačtyřiceti dnů zhubl o sedm kilogramů,
Žolobov neustále zvracel a v konci mise mu selhaly motorické schopnosti. Na
palubě panovala napjatá atmosféra a v jednu chvíli musel Volynov údajně přimět
Žolobova k poslušnosti střelnou zbraní. Zda je to pravda, či pouze novodobá pověst,
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se nejspíš nikdy nedozvíme.
Zatímco palná zbraň v balíčku pro přežití se dá bez výhrad přijmout, jiné zbraně

určené k obraně v kosmickém prostoru budí něco mezi úsměvem a údivem. Řeč je
o laserových pistolích.

V roce 1970 bylo laseru právě deset let, více než dost na to, aby se s ním už
počítalo i jinde, než v laboratořích. S trochou nadsázky můžeme o následující
dekádě mluvit jako o malé době laserové. Lasery slibovaly dobré služby ve všech
možných odvětvích, a tak nebyl na této planetě patrně jediný zelený mozek, který
by nepomýšlel na vyzbrojení své armády paprsky smrti.

Posedlost lasery se nevyhnula ani kosmonautice. Její manažeři potřebovali pro
kosmonauty osobní zbraň rozměry a hmotností srovnatelnou s pistolemi. Střelná
zbraň je samozřejmě ve vesmíru nepoužitelná, kulka i z malorážky by snadno
poškodila stěnu stanice a při troše smůly by následný únik vzduchu mohl vést
k explozi celého objektu. Z řídicích míst tedy vzešel požadavek na "laserovou zbraň
individuální sebeobrany kosmonautů" se specifikací "osobní zbraň nesmrtících
účinků určená k vyřazení z provozu citlivých prvků optických systémů protivníka."
Mezi řádky se dá vyčíst, že optickým systémem protivníka může být i lidské oko, což
nakonec zbraně splňovaly (na vzdálenost do 20 m).

Laserová pistole a revolver. Pod nimi
aktivní optický prvek (Wikipedie)

Nakonec vznikly tři laserové zbraně. Malá jednorázová pistole o rozměrech
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dámského browningu, šestiranný bubínkový revolver a osmiranná laserová pistole.
Pokud vám poslední věta nedává smysl, protože se jedním dechem mluví
o výstřelech a zároveň laserovém paprsku, vše vysvětlíme. Ale popořadě, nejprve si
v kostce naznačme, co musí takový laser obsahovat.

Čas od času se fyzikové pozastavují v údivu nad tím, že laserové impulsy
nezaznamenáváme z vesmíru. Technická realizace je tak jednoduchá, že by nebylo
divu, kdyby někde vznikaly spontánně. V podstatě je zapotřebí jen vhodné
průhledné prostředí a zdroj energie. Zdroj energie vybudí v aktivním prostředí
elektrony na vyšší orbitaly. Většinou takové elektrony hned padají zpět a vyzařují
při tom fotony. Jsou však látky, ve kterých nespadnou samy od sebe. Vhodným
technickým trikem se dá zařídit, aby tyto elektrony nejen spadly všechny najednou
a energii vyzářily v jediný okamžik, ale aby zároveň letěly rovnoběžně a dokonce ve
stejné fázi. Takový paprsek pak dokáže předat svou energii velice účinným
způsobem.

Jako aktivní prostředí se používají rozličné materiály, podle toho, jaké vlastnosti
má paprsek mít. Mohou to být plyny, třeba He-Ne nebo pevné materiály, jako
například sklo s rozptýlenými atomy neodymu. Zdroj energie zastává většinou
elektrická výbojka.

Princip jednoduchý, teď jen, jak to všechno nacpat do zbraně velikosti pistole.
Aktivní prostředí musí být co nejdelší, výbojka také něco zabere a to ani
nezmiňujeme elektrický článek. Sovětští inženýři přišli s velice úsporným řešením.
Aktivní prostředí je několikrát delší, než vlastní zbraň. Zastává ho totiž optické
vlákno, které se dá ohnout. Problém akumulátoru a výbojky vyřešili tak, že je do
pistole nedali. Zdroj energie opatří zirkoniová patrona. Proto pistole potřebuje
zásobník. Zirkonium hoří několik milisekund při teplotě kolem 5000 C. Vysoká
teplota, ale po tak krátkou dobu, že materiálu neublíží. Zato vyšle jasný světelný
záblesk, který dostatečně saturuje vlákno a vygeneruje laserový impuls. Celková
energie není větší než u vzduchovky, stanice není ohrožená. Případné optické čidlo
by ale zásah nevydrželo.

Princip vláknového laseru navrhl v r. 1960, krátce po vynálezu prvního
laseru, Elias Snitzer. Jádro vlákna bylo tvořeno neodymovým sklem a bylo
obtočeno kolem elektrické výbojky. Vynález na nějaký čas upadl
v zapomnění.

Oficiální zdroje prohlašují tučným písmem: "Informace o bojovém použití této
zbraně nejsou", a tak si jejich použití můžete prohlédnout pouze ve fantastickém
filmu 2001 Planeta opic. Pistole hrdinů filmu jako by z hlavně vypadly skutečné
ruské LP-84. Pouze děj výstřelu je jiný. Ve filmu nevylétne ze zbraně milisekundový
světelný záblesk, nýbrž relativně pomalu letící plazmoid doprovázený zvukem
"pjúú". No jo - filmaři...
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Atomový plamen
V posledních dílech sci-fi povídky Na dohled Cruithne hrají a ještě sehrají

důležitou úlohu motory kosmické lodi. Protože si autoři zakládají na věrohodnosti,
je jim jasné, že meziplanetární doprava takových rozměrů nemůže být založená na
bázi klasických raketových motorů.

Jaké jsou možnosti? Odhlédneme-li od půvabných planetoletů J.M.Trosky
poháněných elektrostatickým přitahováním, nezbývá než se svěřit do rukou
teleportu nebo reaktivního zařízení. Jak by měl fungovat teleport není zatím jasné
ani v hrubých obrysech, takže se hodí do povídek ze vzdálenější budoucnosti.

Princip reaktivního zařízení je jasný: vystřelit proti směru letu pracovní médium
a zákon akce a reakce se již postará o zbytek. Problém je, jak to pracovní médium
vystřelit co nejvyšší rychlostí. Klasický, doposud používaný způsob je náročný na
množství paliva. Chemická reakce nezvládne urychlit své zplodiny dostatečně
rychle, proto jich musí vystřelit hodně. Většinu objemu a hmotnosti dnešních raket
tvoří jen pohonné hmoty.

Hallův motor o výkonu 2kW vyvinutý
v Princetonu (Wikipedie)

A což urychlovat plyn jiným způsobem, třeba elektricky? Víme, že
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v urychlovačích není problém urychlit částice na rychlosti blízké rychlosti světla. Při
takových výtokových rychlostech by stačilo mnohonásobně méně materiálu. Energii
bychom pak mohli dodávat například ze slunečních baterií. Takové motory již
skutečně existují, jsou ve fázi prvních zkoušek, ale i nasazení. V současnosti je na
udržení stacionární dráhy použito cca 200 Hallových motorů (typ iontového
motoru). Jejich nevýhodou je zatím malý tah, který je vyvážen dlouhou dobou
práce. Protože je vyvrhovaný materiál ionizovaný, dostaly název iontové motory.

Šlo by pro raketový pohon využít atomové energie? Návrhů je hned několik.
Protože nejzajímavější je realita, necháme si ji nakonec. Předtím se krátce
porozhlédneme po návrzích.

Nejambicioznější je asi projekt Orion využívající tzv. jaderný pulzní pohon.
Kosmická loď musí být vzadu opatřena štítem, za kterým budou v kratších či delších
intervalech odpalovány jaderné nálože. Tlaková vlna výbuchu dodá kosmické lodi
impuls a ta pak dosáhne rychlosti až 5% rychlosti světla, v případě použití
termonukleární nálože dokonce 10%. Na papíře motory fungují na jedničku, zbývá
jen dořešit detail - štít, který vydrží jadernou explozi.

Reálněji vypadá projekt VASIMIR (Variable Specific Impulse Magnetoplasma
Rocket). Je již ve stádiu vývoje a snad i výroby (fa Ad Astra Rocket Company).
Jedná se o iontový motor, kde se plazma připravuje zařízením podobným
TOKAMAKu. Napájení se plánuje malým jaderným reaktorem o výkonu v řádu 10
MW.

To vše jsou ale jen plány a přitom tu již několik desetiletí zahálejí funkční
prototypy atomových raketových motorů, které úspěšně prošly testy. Byly vyvíjeny
na obou stranách železné opony. Ačkoli byl vývoj samozřejmě v přísném utajení,
stejné zadání a podobné technologické možnosti daly vzniknout velice podobným
řešením.
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Schéma atomového motoru
(Monthly Bollinger, 8. srpna 1963)

Nejsilnější jaderný raketový motor vyrobili Američané. Vývoj započatý v roce
1955 vyvrcholil projektem NERVA, který skončil v největším rozpuku na přiškrcení
finančního ventilu po dobytí Měsíce.

Rozdíl mezi atomovým a klasickým chemickým spočívá ve způsobu ohřívání
pracovního média. Na místo spalovací komory tu jsou tyče s rozžhaveným štěpným
materiálem, kolem kterých proudí vodík a zahřívá se až na teplotu 2200  C. Tyče
jsou odlity z karbidu uranu, ten je výhodnější než čistý uran, protože má vyšší bod
tání. Rusové ještě potahují tyče keramickou vrstvou.

Na rozdíl od chemického motoru nepotřebuje jaderný motor okysličovadlo, což
výrazně zjednodušuje konstrukci. Jednak stačí jen nádrž na vodík (mohl by být
jakýkoli plyn, ale použití lehkého vodíku se příznivě odráží na specifickém imulsu),
ale hlavně odpadají všechna ta turbočerpadla a pomocná zařízení pro distribuci
okysličovadla.

Specifický impuls je veličina udávající tah motoru během jedné
sekundy, jestliže spotřebuje jeden kilogram paliva. Spočítá se jako poměr
tahu raketového motoru k množství spotřebovaného paliva za jednotku
času. Čím vyšší specifický impuls, tím větší efektivita motoru.
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Předchůdce motoru NERVA,
motor Phoebus (Wikipedie)

Atomové motory v porovnání s chemickými prohrávají v hmotnosti. Ostatní
parametry jsou však natolik zajímavé, že stojí za to o nich stále uvažovat jako
o jedné z mála možností, jak dostat lacino velké náklady na Mars. Bezkonkurenční
je například rychlost výtokových plynů. U motoru NERVA například dosahovala 8
km/s (rychlost běžná u chemických motorů je pouze 4 km/s). Doba kontinuálního
běhu jsou desítky minut až hodiny (II. stupeň legendární rakety Saturn V běžel při
jednom zážehu 500 s). Výkon motoru NERVA byl v řádu GW (atomová elektrárna
Temelín disponuje výkonem 2 GW) a tahem 250 kN. Následník motoru NERVA měl
mít výkon 5 GW a tah 900 kN. Ten však již nebyl realizován. Na Kennedyho
kosmodromu je dodnes patrná odbočka na Crawlerway k plánované obří rampě, ze
které měly startovat rakety s atomovým motorem.
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Na Kennedyho kosmodromu je dodnes patrná odbočka
na Crawlerway k plánované obří rampě,

ze které měly startovat
rakety s atomovým motorem. (GoogleMaps)

V dnešní době odporu proti atomové energii se obrození motorů na atomový
pohon asi nedočkáme. Po pravdě řečeno, určité riziko tu je. Pokud běží vše, jak má,
není se čeho bát, vodík, který je v přímém kontaktu s radioaktivním materiálem
a pak tryská ven, nemůže být z principu radioaktivní. Odsud nebezpečí nehrozí.
Pořád tu však bude nebezpečí poruchy a následné kontaminace. To však můžeme
snížit, pokud motor po částech vyvezeme na oběžnou dráhu a teprve tam
sestavíme. Otevřeli bychom si tak bránu k blízkým planetám.
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Japetus - měsíc dvou tváří
Ten měsíc pana Cassiniho vyloženě zlobil od chvíle, kdy ho objevil. Čtyřicet nocí

ho viděl, pak na čtyřicet dní zmizel...
Když 25. října 1671 Giovanni Domenico Cassini objevil Japetus - třetí největší

měsíc Saturnu - netušil, že mu za pár dní zmizí, aby se po asi čtyřiceti dnech znovu
objevil. To se opakovalo se železnou pravidelností. Když byl měsíc na západní
straně Saturnu, byl dobře viditelný, na východní jako by se vypařil. Teprve po třiceti
čtyřech letech, když už se zmohl na dokonalejší přístroj, Japeta spatřil i na východní
straně. Byl tam, ale o dvě hvězdné velikosti slabší.

Celkový pohled na měsíc Japetus. Nápadným
kráterem Engelier připomíná milovníkům Star
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Wars obávanou Hvězdu smrti. (Wikipedie)
Vysvětlit jev není obtížné, navrhl ho již pan Cassini. Měsíc má prostě jednu

stranu světlou, druhou tmavou. Když se k nám přibližuje, nastavuje tmavou
polokouli a je špatně vidět. Po půlotočce kolem Saturnu vidíme světlou polokouli.
Dokonce se dají určit i konkrétní hodnoty. Tmavá část odráží pouhá čtyři procenta
světla, kdežto ta světlá kolem padesáti.

Jiná věc je, dokázat, že tomu skutečně tak je. Na to jsme si museli více než tři
sta let počkat. Teprve snímky ze sondy Voyager definitivně potvrdily správnost
hypotézy a... ...a probudily tím zatím spící otázku, proč tomu tak je. Jaký
mechanismus může způsobit, že polovina povrchu (ve skutečnosti je to o něco více
než polovina) ztmavne. Nebo je to obráceně? Třeba je měsíc tmavý a skoro
polovina nějak zesvětlala. Jak to rozhodnout!

Dnes je obecně přijímáno, že původně byl měsíc celý světlý. Je tu řada indicií.
Radiové vlny měsíc odráží rovnoměrně. Pro radioteleskopy žádná tmavá polokoule
neexistuje. To by odpovídalo relativně tenké prachové vrstvě na odrazivém
povrchu. Ta odrazivá vrstva by mohl být třeba led. To nám zapadá do představ
o pravidelných družicích velkých planet - víme, že jsou to ledová tělesa. Ostatně
tomu odpovídá i Japetova hustota, jen o málo vyšší, než je hustota vody: 1.27
tun/m^3. Voda s příměsí silikátů, to je v těchto končinách běžné.

Na velkých měsících zatím nikdo žádný průzkumný vrt neprovedl, ale bere se za
věrohodné, že obsahují malé těžké silikátové jádro a na něm jsou nabaleny slupky
vody v různých fázích. Jsou tu také aktivní vulkány, které chrlí rozmanitý materiál
od zmrzlého metanu přes ledové krystalky až po síru. Je možné, že by i na Japetu
byla sopka, která by měla na svědomí jednu polokouli pokrytou černým popelem
z jádra?

Tmavé Cassini Regio má na svědomí
dvojí odrazivost měsíce (Wikipedie)
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Na tomto měsíci zatím nebyla žádná sopka objevena, ale to je slabý argument.
Sopky mohou právě odpočívat, dokonce už ani nemusí být aktivní. Třeba dnes
pozorujeme pouze následky něčeho, co se dělo před miliony let. Závažnější je
otázka, jak to ty sopky udělaly, že zaprášily pouze polovinu měsíce. I na to se dá
odpovědět. Třeba je sopka právě jedna nebo jsou koncentrovány na jednom místě
a pošpinily jen nejbližší okolí. Hypotéza zůstává stále otevřená.

A přece je tu jedna okolnost, která myšlenku vulkanického původu zpochybňuje
ve prospěch jiné teorie. Japetus má, jako snad všechny měsíce, vázanou rotaci.
Oběhne Saturn za stejnou dobu, jako se otočí kolem vlastní osy. Neustále ukazuje
planetě tutéž tvář, podobně jako náš Měsíc Zemi. To ale také znamená, že letí
kupředu stále stejnou polokoulí. Tou tmavou polokoulí. Je to jen náhodná shoda,
rozmar přírody, že umístila sopku právě doprostřed této polokoule? Vyloučit to
nelze, ale podezřelé je to určitě.

V roce 2009 pracovala u Saturnu sonda příhodně nazvaná Cassini a objevila
další prstenec. Je téměř neviditelný, o to však rozsáhlejší. Zajímavé na něm je, že
obíhá proti směru rotace planety. Kde se tam vzal? Je tvořen hlavně prachem, tak
se soudí, že vznikl vyražením drobných zrnek z jiných měsíců při srážkách
s mikrometeority. V roli hlavních podezřelých vystupují měsíčky Phoebe a Ymir,
protože obíhají ve stejném smyslu jako prachový prstenec.

Ať už vznikl prachový prstenec z těch či jiných důvodů, důležité je, že jím prolétá
také Japetus. Nabízí se tu elegantní vysvětlení, proč je zaprášená právě "návětrná"
strana měsíce. Na definitivní potvrzení hypotézy si však ještě musíme počkat.
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Díky rovníkovému pohoří Equatorial montes
připomíná Japetus vlašský ořech. (Wikipedie)

Dnes máme Japetus poměrně dobře zmapovaný. Na první pohled upoutá oblast
Cassini Regio - to je ta tmavá část. Při zevrubnější prohlídce však narazíme na něco
možná ještě záhadnějšího - Equatorial Montes. Je to pohoří táhnoucí se podél
rovníku v délce téměř dvou třetin obvodu. Výška pohoří 10km je vzhledem k malým
rozměrům měsíce více než zarážející. Jak mohlo něco takového vzniknout a zda
poloha na rovníku je jen náhodná, je předmětem odborného zkoumání vědců
i spekulací záhadologů.

Equatorial Montes skutečně působí znepokojivým dojmem. Pohled na deset
kilometrů vysokou horu ledu právem evokuje pochybnosti. Víme, že led není nic
pevného. Na Zemi ledovce pomalu kloužou dolů a zanechávají za sebou vyrytá
údolí. Strmé hory na Japetu by se musely pod vlastní tíhou dávno roztéci.

Chyba úvahy je právě v tom srovnání se Zemí. Nejde jen o to, že na Zemi je
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mnohem větší gravitační zrychlení, které dokáže led stlačit tak, že zkapalní
a ledovec se vlastně smeká po vlastní šťávě. Podstatná je teplota. Při teplotách,
jaké na Japetu panují (-180 C) má led úplně jiné vlastnosti, než na jaké jsme zvyklí
ze Země, a chová se jako pevný nerost. Dnes rozeznáváme šestnáct fází ledu,
každý má trochu jiné vlastnosti. Ten náš pozemský, který plave na vodě, je vlastně
docela výjimečný.

V některém z příštích vyprávění o fenoménech, se kterými se setkáme ve sci-fi
povídce Benzínka na Japetu, přineseme ucelený přehled toho, jaké formy ledu
můžeme nalézt na ledových měsících i jinde.

Nelíbí se vám, že píšeme Japetus s písmenem J na začátku? Nám také ne. Ačkoli
pravidla takovou transkripci umožňují, raději bychom použili písmeno velké I.
Bohužel nedokážeme zdejší editor přimět k tomu, aby použil patkový font, který by
odlišil písmena I(velké písmeno i) od písmene l(malé písmeno L), což pak svádí ke
špatnému čtení.
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Led, který hoří

Šesterečná soustava (Wikipedie)
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Led, který hoří
Vypadá jako led, dá se ale zapálit a když shoří, zbude louže vody. Najdeme ho

na ledových měsících velkých planet a v kometách. Na Zemi jsou ho plné pobřežní
šelfy, už ho umíme těžit, nazývá se klatrát metanu.

Led je lehčí než voda, učíme se ve škole. Když je pan učitel v dobrém rozmaru,
přidá ještě šokující informaci o špičce ledovce a těm nejzvídavějším nádavkem
prozradí, že led krystalizuje šesterečně. Upřímně řečeno, pro praktický život je to
dostačující. S jinými formami ledu běžnými na vzdálených tělesech Sluneční
soustavy se dá na Zemi setkat jen okrajově.

A přece dokáže voda vytvářet struktury, které se v posledních letech dostaly do
hledáčku nejen vědců, ale i energetického průmyslu. Jedná se o takzvané klatráty.
Původně panovaly pochyby, zda se vůbec vyskytují i na Zemi. Dnes již víme, že se
nejen vyskytují, ale že jsou i hojné. Lemují pobřeží kontinentů, najdeme je
v permafrostech Kanady i Sibiře.

O co jde. Jak již bylo řečeno, běžně voda krystalizuje v šesterečné soustavě.
Můžete se podívat na obrázek, jak jsou jednotlivé atomy v krystalu vázány. Pro
naše potřeby stačí všimnout si, že jsou všechny atomy poměrně blízko sebe. Není
to sice nejpevnější krystalická soustava, jakou si dokážeme představit, nicméně
vidíme, že k deformaci něčeho takového budeme muset vyvinout nemalý tlak.
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Příroda však dovoluje molekulám vody sestavit i zajímavější základní buňky.
Například dvanáctistěn. To už je poměrně velké tělísko. Tak veliké, že by se do něj
dalo něco uzavřít, třeba nějaká jiná molekula. Uzavřený se latinsky řekne
clatharatus, takové struktury nazýváme tedy klatráty. V případě, o kterém
mluvíme, kdy je klícka tvořena molekulami vody, používáme někdy i označení
hydrát. Často se mezi těmito pojmy klade rovnítko, protože v popředí zájmu leží již
pár let právě klatráty postavené z vodních molekul. Principiálně může být klatrát
i leccos jiného, například jedna z nedávno objevených forem uhlíku - fulleren.

Zpět ale ke klatrátům vypadajícím jako dvanáctistěn s molekulami vody v jeho
vrcholech. Samotná klícka se v přírodě běžně nevyskytuje. Držela by sice
pohromadě a vykazovala by jistou stabilitu, nicméně má problém vzniknout. Je to
především proto, že při krystalizaci (mrznutí vody) vazební síly přitáhnou molekuly
vody do těsnějších soustav (třeba do té šesterečné) a do vzdálených vrcholů
dvanáctistěnu se tak vůbec nedostanou.
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Klatrát metanu (Aldebaran)
Je tu však jeden způsob, jak se krystalizaci v těsných soustavách vyhnout.

Jestliže jsou ve vodě rozptýleny cizí molekuly, mohou molekulám vody bránit, aby
vytvářely těsná spojenectví. Ty pak cizí molekulu doslova obkličují, až ji uzavřou do
klatrátu.

To, co svět energetiky vzrušuje, jsou klatráty metanu - jinými slovy molekuly
metanu uzavřené ve vodních dvanáctistěnech. Původně se předpokládalo, že je
nemá cenu hledat jinde, než ve vzdálenějších oblastech Sluneční soustavy. Na
kometách nebo v ledových měsících plynných obrů. Tam je to logické, o metan ani
vodu zde není nouze a neustálý mráz by snad křehké struktury dokázal zachovat.
Ukázalo se však, že ty struktury zase tak křehké nejsou a vůbec nepotřebují
kdovíjak nízkou teplotu, aby přežily.
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Klatráty metanu jsou stabilní buď za nízké teploty nebo za vysokého tlaku. Na
okrajích pevninských šelfů, v hloubce kolem tří set metrů, je již tlak dostatečný
a teplota jen pár stupňů nad nulou. V případě, že sem proniká ze zemských dutin
metan, vznikají mocná klatrátová ložiska.

Názory na zdroj metanu se rozchází. Zatím není jasné, zda je organického
původu, zda jsou to zbytkové zásoby metanu z dávné historie Země, nebo zda stále
vzniká metan nový, působením přehřáté páry na karbidy těžkých kovů. V každém
případě se uvádějí světové zásoby klatrátového metanu v násobcích ostatních
druhů zásob. Záležitost je příliš mladá, jedná se jen o odhady, přesná čísla nezná
nikdo.

Je možné klatrátový metan těžit a využívat? Odpověď je jednoduchá. Nejen, že
to možné je, ono se to již děje. Obvykle se uvádí, že první (pokusnou ale úspěšnou)
těžbu metanu provedli před třemi roky Japonci. Není to tak docela pravda. Poprvé
se klatrátový metan začal těžit a dosud těží v Rusku. Dlužno ovšem podotknout, že
to byla dlouho těžba neuvědomělá.

V západosibiřské oblasti Mesojacha byla zahájena v roce 1970 těžba zemního
plynu. Zásoby plynu byly odhadovány na asi deset let, ale těžba stále běží. Plyn
nejspíš doplňují právě klatráty stabilizované permafrostem.

Rozpad klatrátu na mořském dně a následný
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únik metanu (Alternativ energia)
Způsoby těžby se po navrtání ložiska nabízejí v zásadě tři. Za prvé, narušit

stabilitu snížením tlaku. Tak to dělali právě ti Japonci. Z vrtu odčerpali vodu
a metan se začal sám uvolňovat. Za druhé je možné klatráty zahřívat. To se
uvažuje v oblastech věčného sněhu a ledu. Radost kalí hlavně to, že na ohřev by
padlo značné procento vytěžené suroviny.

Poslední možnost jistě potěší všechny, kteří se budí hrůzou z nárůstu oxidu
uhličitého v atmosféře. Oxid uhličitý má totiž schopnost vytlačit metan z klatrátu
a zaujmout jeho místo. Pumpováním oxidu uhličitého do vrtů bychom tak mohli
získat cennou surovinu a ještě vyčistit ovzduší od plynu, který dnes oficiální místa
označují jako metlu lidstva. O oxidu uhličitém vzniklém spalováním metanu
prameny decentně mlčí.

Kolem klatrátů metanu, jejich masové těžby a vlivu na životní prostředí začíná
být hlučno, bohužel i na politické úrovni, a dostáváme se do bodu, kdy není jasné,
zda argumenty mají zázemí seriózního bádání.

Jmenujme především obavu ze zhroucení vytěžených oblastí. Jestliže by tlak
vody nad vytěženým ložiskem dokázal naráz rozdrtit prázdné klatrátové klícky,
došlo by k otřesu a následné vlně tsunami. Geologové ukazují, že k něčemu
takovému již na několika místech v historii Země došlo, jiní geologové vysvětlují
nálezy jinak.

Jiné obavy plynou z globálního oteplení, které by mohlo mít na svědomí
spontánní uvolňování metanu do atmosféry. Protože je metan skleníkový plyn,
mohlo by se kolo oteplování roztočit naplno. Z toho je již jen krok k tomu, že
bychom naopak měli těžit dříve, než surovina sama unikne a natropí škody.

Ponechme zatím stranou vznešené myšlenky na spásu světa novým těžko
vyčerpatelným zdrojem energie, nemysleme na obří vlnu tsunami pustošící pobřeží
kontinentů a poukažme ještě na jeden zajímavý aspekt.

Přepravovat větší objemy metanu není nic jednoduchého. Obrovské cisterny se
špatně konstruují na vysoký tlak. Je sice možné metan zkapalnit, ale pak musí být
držen na teplotě -162  C, což je energeticky náročné. Pokud bychom však vázali
metan do klatrátu, stačilo by držet ho na rozumné teplotě a choval by se jako
cisterna natlakovaná na 164 atmosfér. Jeden litr metanového klatrátu totiž dokáže
pojmout 164 litrů metanu.

Na závěr se vraťme do vesmíru, na měsíce velkých planet. Předpokládáme, že
vhodné místní podmínky tu také daly vzniknout této zajímavé formě ledu. Bylo by
možné těžit metan zde a k čemu by to bylo dobré? To se můžete dočíst ve sci-fi
povídce Benzínka na Japetu.
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O ledových měsících a bruslení
30. 11. 2016 8:00:00

O ledových měsících se říká, že pod ledovým příkrovem skrývají oceán vody.
Výstižnější by bylo tvrzení, že oceán je pod i nad ledem.

O oběžnicích velkých planet se v literatuře často píše jako o ledových měsících.
Je to označení přiléhavé, protože valnou část tělesa zaujímá led. Nicméně
představa, jakou si na základě takového popisu vytvoříme, nemusí být úplně
správná. Souvisí to se setrvačností myšlení, s tím, že naše představy o ledu jsou
příliš svázány se zkušenostmi ze Země.

První náš předsudek se asi týká hustoty ledu. Víme, že to, co viděli cestující na
Titaniku, byla jen desetina toho, co Titanik nakonec potopilo. Hustota ledu je asi
jen 90% hustoty vody, proto na té vodě plave. To však platí jen za určitých
teplotních a tlakových podmínek. Když tlak zvýšíme na desítky tisíc atmosfér,
získáme led o hustotě vyšší než voda. Takové tlaky se přirozeně vyskytují například
na dnech oceánů ledových měsíců.

Struktura ledových měsíců je tedy poněkud složitější, než by se z názvu mohlo
zdát. Víme, že povrch je tvořen ledem (to jsme viděli na snímcích), víme, že pod
ledem je proudící slaný oceán (to víme z radarových měření a ze způsobu, jakým je
deformováno magnetické pole některých měsíců) a nakonec také víme, že ještě
hlouběji je oceán pravděpodobně zamrzlý (fyzikální zákony to tak vyžadují; že by
vnitřní ledovec roztál kvůli teplotě, se bát nemusíme, protože tyhle formy ledu
snesou podstatně vyšší teploty než 0 C).

Z průměrné hustoty měsíců se dá usuzovat, že mají silikátové jádro, které je
podle všeho pokryto vnitřní slupkou ledu. To má dalekosáhlé důsledky v některých
hypotézách kalkulujících se vznikem života. Na jedné straně tu nalezneme vodu
o příhodné teplotě obohacenou o uhlovodíky, což se běžně chápe jako nutná
zárodečná polévka, ze které by mohl život povstat, na druhé straně příkrov
vnitřního ledu brání kontaktu se silikáty, které jsou prý také nezbytné. Vše je ale na
úrovni pouhých spekulací, živý organismus se zatím uměle vytvořit nepodařilo,
nemůžeme bez výhrad říci, které faktory jsou limitující.

V minulém dílu jsme si popsali jinou formu ledu - klatrát. Ten tu jistě nechybí.
Ve studených končinách Sluneční soustavy je zajisté hojný. Na jeho výskyt
usuzujeme na kometách. Elegantně by se tak vysvětlilo, kde se v malých slepencích
sněhu a kamení berou tak velké zásobárny plynů tvořících při průletu kolem Slunce
nádherné ohony a proč plyn z komet již dávno všechen neutekl (v tak nízké
gravitaci by to zvládl i za teplot, jaké panují ve vzdálenějších koutech našeho
systému).

Na klatrátech stojí celá meteorologie měsíce Titanu. Podle posledních měření
sondy Cassini zde nalezneme nejen klatráty metanu, ale i etanu. Poměrně složitým
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procesem zahrnujícím v sobě disociaci molekul metanu vlivem slunečního záření
a vytěsňování jednoho uhlovodíku druhým z klatrátové klícky tu funguje jakási
obdoba koloběhu vody na Zemi.

Různé fáze ledu se číslují římskými číslicemi, na klatráty připadlo zatím poslední
číslo: XVI. V zájmu přesnosti však konstatujme, že klatráty a forma XVI nejsou
přesně totéž. Klatrát je klícka tvořená vodními molekulami a obsahuje uvnitř cizí
molekulu, forma XVI je samotná klícka. Tyto klícky mají tvar pravidelného
dvanáctistěnu, který má z hlediska krystalografie jednu nevýhodu. Dvanáctistěn
nedokáže bezezbytku vyplnit prostor. A tak se základní buňky skládají jak jen to
vyjde. Naštestí i v tomto skládání je nějaký řád, díky kterému lze klatráty
klasifikovat. V přiloženém videu na konci článku si lze prohlédnout tři druhy
uspořádání klatrátových buněk.

Ačkoli jsou klatráty známé hezkou řádku let, formu XVI máme potvrzenu teprve
dva roky. Dlouho nebylo v lidských možnostech takovou strukturu uspokojivě
doložit. Teprve v roce 2014 v ILL (Institut Laue-Langevin) v Grenoblu se to
podařilo. ILL je proslulé tím, že dokáže připravit ty nejchladnější neutrony, usměrnit
je správným směrem a nakonec zjistit, jak se mění jejich chování při průchodu
vzorkem. Nejprve vytvořili klatrát neonu, který nechali opatrně vyprchat. Nakonec
vzorek prosvítili chladnými nedestruktivními neutrony a potvrdili, že led XVI není jen
teoretická konstrukce.

Obyčejný led na rybníku a klatráty však nejsou jediné formy ledu, se kterými se
můžeme ve vesmíru setkat. Je to jen první a zatím poslední forma, kterou
dokážeme připravit. Vědci je označují římskými číslicemi Ih (třeba obyčejná
sněhová vločka krystalizující v šesterečné soustavě), Ic (kubická struktura podobná
struktuře diamantu), II... XVI (klatráty).
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sedm nejdůležitějších fází ledu (robert rosenberg)
Dnes rozeznáváme plných sedmnáct forem pevného ledu, tři formy amorfního

ledu a tři formy tzv. superionického ledu. Superionický led sice také tvoří
krystalovou mřížku, ale v té jsou pevně usazeny pouze kyslíkové atomy a vodík se
může strukturou volně pohybovat. Takový led se pak chová napůl jako led, napůl
jako voda. Předpokládá se (a některá pozorování to naznačují), že takový led
jednou objevíme na kometách nebo v plynných planetách.

Přes různé neuvěřitelné vlastnosti exotických forem ledu je nejpodivnější asi ten
náš obyčejný led, který možná v brzku uvidíme za okny, led Ih. Podívejte se dobře
na fázový diagram, do levého dolního rohu (oblast vybarvená šedivou barvou),
a uvidíte proč.

Nejprve si ujasněme, co nám obrázek sděluje. Je to tak zvaný fázový diagram.
Zajímá vás, v jakém stavu bude voda při teplotě 40 C a tlaku 15 tisíc atmosfér?
V grafu si najděte na vodorovné ose teplotu 40 C a jeďte prstem nahoru až do
úrovně patnácti tisíc atmosfér (hodnota je nalevo, na svislé ose). Skončíte v růžové
oblasti, která odpovídá fázi ledu VI.

Zaměřme se nyní na krátkou úsečku začínající úplně dole na bodě [0 C,0 Atm],
jdoucí mírně nahoru doleva. Matematik by řekl, že má zápornou směrnici. Právě
tato záporná směrnice stojí za některými podivnými vlastnostmi vody. Vidíme, že
úsečka je vlastně hranice oddělující tekutou vodu od ledu. Není moc překvapivé, že
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voda je napravo od ledu, nikoho asi nepřekvapí, že led po zahřátí roztaje.
Zneklidňující je však to, že vodu nalezneme nad hranicí a ne pod ní.

S rostoucím tlakem materiál obyčejně přechází z kapalné fáze do pevné. U vody
je tomu obráceně, led stlačením zkapalní. (Třeba zdůraznit, že je tu požadavek
konstantní teploty. Nejde tu o efekt, stlačením zahřát a tím roztavit.) Tato zvláštní
vlastnost má zajímavé důsledky.

Bruslař působící ostřím nože na led vytváří poměrně vysoký tlak (v řádu desítek
atmosfér), který bez problému přemění led na vodu. Tenká vrstva vody pak funguje
jako mazivo, po které brusle klouže jen s minimálním třením. Podobně, ale při
menších tlacích, klouže lyže po sněhu.

Toto vysvětlení je logické, snadno pochopitelné a učí se ve škole. Jen jeden fakt
tu nesedí. Tlaky, které jsou pod bruslí nebo dokonce pod lyží jsou příliš malé na to,
aby se efekt uplatnil i při teplotách pod -4 C. Z grafu se dá nahlédnout, že při
teplotách pod -20 C už není ani teoretická možnost led přeměnit na vodu pouhou
kompresí. Přesto bruslaři bruslí i při nižších teplotách a polárníci si stěžují, že sníh
přestává pod lyží klouzat teprve, když se mráz začne blížit k -50 C.

Efekt tání ledu pod bruslí v důsledku tlaku má bezesporu vliv, ale není jediný,
který se při bruslení uplatňuje. V roce 1939, po mnoha měřeních ve vysokohorské
ledové jeskyni ve Švýcarsku, zjistili pánové F.P. Bowden a T. Hughes, že
dominantní jev, který způsobuje odtávání kapalné vrstvičky, je obyčejné tření.
V sedmdesátých letech minulého století se podařilo změřit, jak silná tato vrstva je.
Je až k neuvěření, že ke klouzání brusle stačí při teplotách blízkých bodu mrazu
vrstvička tenká desítky nanometrů, při teplotě pod -30 C dokonce pouhý jeden
nanometr. Pouze tři až čtyři molekuly vody nad sebou mohou mít za následek tak
významný makroskopický efekt jako podjetí nohou a bolestivé dosednutí na led.

Na závěr, abychom nepropadli zoufalství, že je již vše vyzkoumáno, vzpomeňme
rok starou práci německého chemika a fyzika Bo Perssona. Bo Persson se věnoval
měření součinitele smykového tření brusle v závislosti na její rychlosti. Přeměna
ledu na vodu vlivem tření by měla probíhat skokově a tedy i tření by se mělo
zmenšovat skokem. Nic takového Persson nenaměřil, tak dospěl k závěru, že se tu
musí uplatňovat ještě další mechanismy. Očekává se, že by zde svou roli sehrála
fáze ledu s neuspořádanými krystaly nebo jakási mezivrstva složená z domén vody
a ledu. Nyní čekáme na další pokusy a měření, která by navržené hypotézy
potvrdila nebo vyvrátila.

V pátém dílu sci-fi povídky Benzínka na Japetu hrdinové obdivují zvláštní ledový
útvar zkrystalizovaný v typicky pozemské fázi ledu. Poznáte, jaký místní fenomén
napomohl vyrůst obří sněhové vločce v těchto (pro šesterečnou soustavu
nepříhodných) podmínkách?
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Cesta do středu Saturnu
Už byla popsána Cesta do středu Země. Nenechme se svazovat fantazií a dejme

se unášet realitou při cestě do středu druhé největší planety Sluneční soustavy.
Vyzbrojíme se zvláštní kabinou, jakýmsi kosmickým výtahem, který vydrží

podtlak kosmického vakua stejně tak dobře jako neuvěřitelné tlaky panující
v centru obří planety. Zobrazovací jednotky dokáží vnímat nejen celé spektrum
elektromagnetického záření, ale bez problémů vizualizují silokřivky magnetického
pole či jakéhokoli fenoménu, který stojí za pozorování. Nechme nyní stranou
technické detaily, jakým fíglem dokážeme naši pozorovatelnu uchránit před
obrovskými teplotami převyšujícími teplotu slunečního povrchu, užívejme si
klimatizovaného prostředí a vydejme se na výlet.

Kompozitní snímek polární záře na Saturnu
a atmosféry pod ní (NASA/ESA/ASI)

Již při startu ze Země se nám zdál Saturn žlutý, později se zdání změnilo
v jistotu, ale teď, když jsme již opravdu blízko, připadá nám modrý. Podobný efekt
jako u zeměkoule pod mraky. Také vypadá bílá, když je na větší části zataženo.
Mraky na Saturnu jsou v tom zakrývání důslednější, přesto tu a tam probleskuje
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modř atmosféry. Obzvláště na severní polokouli. Není zatím zcela jasné proč, ale na
severní polokouli není dlouhodobě tak zataženo jako na jižní.

Slušelo by se pohovořit o prstencích a měsících, ale dnes se budeme věnovat
vlastní planetě. Přesto nás jedna mimoplanetární struktura zaujme - rozsáhlé
magnetické pole. Silokřivky zasahují do prstence i do oběžných drah měsíců
a vydatně s nimi interagují. Nakonec mizí v atmosféře planety, aby v jejích
nejsvrchnějších vrstvách vykouzlily ultrafialovou polární záři.

atmosférický šestiúhelník na severním pólu. (wikipedie)
Přestaňme se věnovat okolí a začněme sestupovat k planetě. Zaletíme až

k severnímu pólu a sledujeme soustředné pruhy v atmosféře. Kružnice tmavých
pásů a světlých pásem se směrem ke středu zmenšují a poněkud ubírají na
rychlosti. Ale nedostanou se až k pólu, jako by to bylo na jihu. Kruhová struktura va
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vzdálenosti asi 12000 km končí a náhle se mění v šestiúhelníkovou.
Šestiúhelník v okolí Saturnova severního pólu fotografovala již sonda Voyager 1

a dosud ji můžeme pozorovat. Jedná se tedy o stabilní útvar, v žádném případě
však není statický. Přiblížíme se ještě více a rozeznáme bouřlivé děje. Jednotlivé
strany jsou nitky atmosférického proudění. Na vnitřní straně jsou laminární, směrem
ven se stáčejí do vírů, jak se šestiúhelník snaží přizpůsobit vnější kružnici.

Bouře neoprávněně podezřelá z dotování
hexagonální struktury u pólu. (Wikipedie)

Útvar je natolik výjimečný, že se na něm nevozí ani spiklenecké teorie
a spokojily se s oficiálním vysvětlením, že to je zvláštní stojaté vlnění v atmosféře.
Tato hypotéza má však vadu na kráse - přísun energie. Bez energie by se stojaté
vlnění v odporujícím prostředí brzy unavilo. Předpokládalo se, že energii dodává
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bouře zuřící nedaleko. Při příštím snímkování bylo ale už po bouři a přesto
šestiúhelník nevzrušeně existoval. Bylo třeba nalézt jiný mechanismus.

Vysvětlení přišlo asi před šesti lety z Oxfordu. Týmu Any Claudie Barbosa-Aguiar
se podařilo děj nasimulovat v laboratoři. Stačil na to mělký sud o průměru asi 60
cm naplněný vodou a mechanismus zabezpečující diferenciální otáčení kapaliny.
Směrem od středu k okraji se každé vodní vlákno otáčelo vyšší a vyšší úhlovou
rychlostí. Když byl nárůst rychlosti dostatečný, začaly se ve vodě vytvářet
mnohoúhelníkové obrazce. V podstatě bylo možné vytvořit libovolný pravidelný n-
úhelník. Jako bonus tím vědci získali vysvětlení, proč u jižního pólu takový obrazec
není. Atmosférické proudění tam je sice také prudké, ale chybí tu dostatečně velký
rychlostní rozdíl mezi sousedními vlákny.
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Simulace vzniku šestiúhelníkové struktury
v°nádobě s°proudící kapalinou (Wikipedie)

Klesejme dále do středu šestiúhelníku. Dávno jsme prošli nejsvrchnější vrstvu
atmosféry světélkující polární září a dotýkáme se nažloutlých oblaků. Z blízka
vidíme, že jsou tvořeny krystalky čpavku. Právě ony dodávají Saturnu již z dálky
viditelný žlutavý odstín. Jinak je tu ale převážně vodík. Až podezřele mnoho vodíku,
více než 95%, hélia méně než čtyři procenta. Že je tu méně hélia než na Slunci nás
asi nepřekvapí, tam vzniká na úkor vodíku, ale ono je ho tu podstatně méně než je
ve vesmíru běžné, tedy 3:1. Neudělá nám to čáru přes rozpočet v teoriích o vzniku
soustavy ze zárodečné mlhoviny?

Celou cestu se potýkáme se silnými vzestupnými proudy, vynášejícími vzhůru
tepelnou energii z jádra. Můžeme mluvit o štěstí, že nás napadlo zvolit si cestu
podél rotační osy. Tady jsou proudy pouze výstupné. Čím blíže k rovníku, tím více
podléhají v důsledku rychlé rotace planety (1x za 10 hodin) Coriolisově síle
a unášejí vše po rovnoběžkách pryč rychlostí 1800 km/h.

Coriolisova síla je zvláštní druh setrvačné síly působící na tělesa v rotující
soustavě, která se pohybují radiálním směrem. Podrobněji viz článek S Newtonem
na kolotoči.

Stále klesáme, pokusíme se změřit hloubku ponoření pohledem nahoru. Obloha
je modrá, jen místy plují nažloutlá amoniaková oblaka. Udivující je, že je vodík
stejně modrý jako vzduch na Zemi. Vždyť molekuly vodíku jsou o tolik menší než
molekuly vzduchu nebo kyslíku. Jev má však racionální vysvětlení, jmenuje se
Rayleighův rozptyl. Modrá barva oblohy není způsobená barvou samotného prvku,
ale schopností rozptylovat krátkovlnné záření, tedy modrou barvu. Zatímco dlouhé
vlny červené složky světla nemají problém atomy obtéct, modré fotony se od nich
odrážejí do všech stran. Proto je obloha modrá na Zemi, Marsu i velkých planetách.

Jsme v hloubce sto kilometrů, atmosférický šestiúhelník se konečně rozplývá.
Nemá již přesně svůj šestiúhelníkový tvar, ale stále rozeznáváme jeho patu.
Atmosféra kolem nás houstne, tlak se zvyšuje, na oknech se srážejí drobné kapičky
hélia. Tak vida, sem se ztratilo. Těžší hélium se propadá do větší hloubky. Roste
i teplota. Mizející hélium má na tom také svůj podíl. Jak klesá a také ztrácí rychlost,
odevzdává svou energii okolí. Není to však jediný zdroj energie planety. Planeta
celá se pomalu (stačí milimetry za rok) smršťuje. Všechny tyto mechanismy
způsobují, že Saturn vyzařuje do okolí 1,78 krát více energie, než dostává ze
Slunce.

Urazili jsme prvních 500 kilometrů od chvíle, kdy jsme se ponořili do atmosféry.
Jsme ještě v plynu nebo už je to kapalina? Nedá se spravedlivě rozsoudit. Teprve
po dalších pár stech kilometrech můžeme zodpovědně prohlásit, že tohle už plyn
není. Stále jsme na počátku pouti, ke středu planety jsme urazili asi procento dráhy
a už je jasné, že tím plynná fáze končí. Proč tedy mluvíme o plynových planetách,
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když hmotnostně i objemově tu plyn hraje třetí housle? Je to jen setrvačnost
lidského myšlení, pro které vodík a hélium zůstane navždy plynem, nezávisle na
tom, v jaké fázi se nachází. Není to naposledy, co nám Saturn připraví podobnou
lekci.

Cesta oceánem kapalného vodíku se stává poněkud nudnou. Čeká nás doslova
dvacet tisíc mil pod mořem (cca 30000 km) směrem ke středu. Zde je již takový
tlak, že dochází k dalšímu fázovému přechodu. Již jsme zažili změnu skupenství
z plynného na kapalné. Očekáváte-li změnu na skupenství pevné, dočkáte se
překvapení. Vodík tu má hustotu kolem pěti kilogramů na kubický centimetr. Za
takových okolností se mění v degenerovaný plyn. Atomy jsou namačkány tak blízko
k sobě, že jejich elektrony nemají šanci poznat, ke kterému jádru patří, tak se mezi
nimi volně pohybují. Konfigurace jako stvořená pro snadný přenos elektrického
proudu. Něco takového nalézáme především v kovech, proto se této fázi vodíku říká
kovový vodík. Mechanicky se však chová spíše jako kapalina.

Stejně jako ve všech předchozích vrstvách, i tady jsou výstupné proudy, které se
vlivem Coriolisovy síly stáčejí a vytvářejí proudy kolem osy. Ale je tu jeden rozdíl,
právě ty volné nosiče náboje. Pohybující se náboj, to je vlastně elektrický proud.
Elektrický proud tekoucí v souosých kružnicích, to je elektromagnet. Dostali jsme se
do míst, kde se generuje magnetické pole planety. Tento mechanismus se nazývá
tekutinové dynamo (nebo učeně, hydro elektrodynamické dynamo) a je vlastní
všem tělesům, ve kterých mechanické toky transportují volné elektrické náboje. Je
lhostejné, zda je to elektronový plyn kovového vodíku ve velkých planetách, nebo
ionizovaná plazma zemského magmatu. Předpokládá se, že kdysi mohlo tekutinové
dynamo fungovat i na tak malých tělesech, jako je třeba planetka Vesta, jejíž
horniny dodnes drží stopy po dávné magnetizaci.

Okna kabiny se již prohýbají, jak bychom při tlaku 80 milionů atmosfér
očekávali. Jsme pouhých 25000 km od středu Saturnu a právě jsme překročili
hranici vnitřního jádra. Naše cesta zde končí. Odhaduje se, že vnitřní jádro je asi 22
krát hmotnější, než naše Země a je tvořeno silikáty. Další z projevů setrvačnosti
lidského myšlení. Silikáty jsou sloučeniny křemíku s kyslíkem, které při teplotách
okolo 12000 C, které tu panují, rozhodně nemohou držet pohromadě. Chce se tím
říci, že zde najdeme prvky, ze kterých jsou silikáty tvořeny. A aby těch setrvačností
nebylo málo, i touto větou jsme se jedné dopustili. Dělení hmoty na prvky je věcí
chemie, kterou je třeba chápat jako fyziku elektronových orbitalů. Právě uspořádání
elektronových orbitalů určuje chemické vlastnosti prvků. Jsou-li prvky plně
ionizovány (a při takových teplotách jsou), získávají pojmy jako kyslík a křemík
úplně jiný význam. Jsou to jen shluky většího či menšího počtu protonů a neutronů.

V šestém dílu sci-fi povídky Benzínka na Japetu, v romantické chvíli těsně před
havárií padne vypravěči do oka Saturn ověnčený polární září. Polární záře k Saturnu
patří, psali jsme o ní na začátku článku; poznáte, proč jsme přesto v povídce museli
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Jak funguje kvantová teleportace
14. 12. 2016 0:00:00

Myšlenka teleportace není nic nového. Kvantová mechanika ukázala, že to
nebude tak jednoduché, ale nakonec řešení nabídla.

Na počátku minulého století byla technika již natolik pokročilá, že umožnila
rozložit obraz na množinu bodů, poslat informaci na dálku a tam ho opět poskládat
do původní podoby. Odtud je již jen krůček k nápadu nerozkládat dvourozměrné
předlohy, ale uskutečnit celý proces prostorově.

Zdálo by se, že princip je jasný a to, proč tu zatím není zařízení, které by
naskenovalo polohu každého bodu našeho těla a v dálce ho vytisklo na 3D tiskárně,
souvisí jen s technologickými potížemi. Potíže tu však jsou přímo principiální
a jmenují se Heisenbergovy relace neurčitosti. Je to právě tenhle rys kvantové
mechaniky, který posunul pojem teleportace někam jinam, než intuitivně
očekáváme.

Kvantová mechanika jako vědní disciplína se začala formovat již před sto lety.
Strukturu hmoty a její chování dnes dokážeme popsat s bezkonkurenční přesností,
přesto podvědomě nahlížíme na elementární částice jako na mrňavé kuličky
a v atomech vidíme miniaturní planetární soustavy. Bohužel taková představa vede
k předpovědím, které nekorespondují se skutečností. Při dnešním povídání se jí
přesto budeme zoufale držet, budeme hledat podobenství s makrosvětem
a nakonec zjistíme, že nezbude, než se smířit s nepředstavitelným.
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Hybnost letící koule na kulečníkovém stole
se předává mezi stojícími koulemi a°nakonec

ji ty krajní odnášejí pryč. (Wikipedie)
Začněme ve starém dobrém makrosvětě, který tak dobře známe, třeba

u kulečníkového stolu. Když budeme chvíli sledovat hru, dospějeme k přesvědčení,
že není obtížné po prvním úderu tága předpovědět, kde jednotlivé koule skončí. Pro
začátek zanedbáme tření, různé profesionální triky, jako třeba falše, a stůl si
vezmeme tak velký, abychom se nemuseli starat o odrazy na mantinelech.

Ukazuje se, že k dokonalému popsání takové hry stačí znát přesné polohy
a rychlosti všech koulí. Pokud bychom chtěli být opravdu přesní a chtěli zohlednit,
že koule nejsou přesně stejně těžké, museli bychom ještě znát jejich hmotnosti. Je
to snadno uvěřitelné, těžká koule jistě dokáže udělat větší paseku než lehká, ačkoli
se pohybují stejně rychle. Taková koule má větší »švunk«, neboli, řečeno odborně,
ale nevýstižně, hybnost. Hybnost je součin hmotnosti a rychlosti. Ve fyzice je tento
pojem klíčový a v následujícím textu bude mnohokrát použit. Komu je nový termín
protivný, může si ho vždy nahradit slovem rychlost, ovšem s vědomím, že
neuvažuje rozdílné hmotnosti.

Nepřipadá vám mikrosvět jako nekonečný kulečník, ve kterém úlohu koulí hrají
atomy? V řídkém chladném plynu, kde můžeme zanedbat silová působení atomů,
protože jsou neutrální, by to jistě tak bylo. Atomy tu také volně poletují, občas se
srazí a letí po nových drahách dále. Ještě lepší by možná bylo, přirovnat atomy
v plynu míčkům v osudí loterie, což je také třírozměrný případ.
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V tomto stavu myšlení byla fyzika na přelomu devatenáctého a dvacátého
století. Vše bylo tvrdě deterministické, náhoda do vesmíru nepatřila, vše se dalo
předpovědět. Kdybychom hmotu rozdělili na nekonečně malé kousíčky (nebo na
atomy, ve které již někteří věřili), o každém kousíčku si zjistili jeho polohu
a hybnost, mohli bychom si spočítat, v jakém stavu bude příští sekundu, hodinu, za
rok... Dokázali bychom spočítat, jak bude vypadat svět za sto let, kdo se narodí
a co si bude myslet. Stačí jen zjistit ty polohy, hybnosti a mít dostatečnou výpočetní
kapacitu. Na to hned navazovala filosofie s otázkou, zda tedy existuje svobodná
vůle...

Mohlo by se zdát, že náhoda má i v klasické mechanice své místo. Právě na
příkladu s loterií je to vidět nejlépe. Na začátku přece víme o míčcích všechno. Jsou
v klidu, hybnost je tedy nulová. Jsou v zásobníku, polohu tedy známe. Přesto nikdo
nespočítá, jaká čísla nakonec padnou. Ostatně, samotný fakt, že pokaždé padnou
jiné kombinace, svědčí o náhodnosti.

Zde je třeba vysvětlit rozdíl mezi pojmy náhodný a chaotický. Míčky v osudí se
pohybují sice chaoticky, s náhodou to ale nemá nic společného. Chaotický systém je
takový, kde nepatrná změna na vstupu vede k velkým změnám v chování. Třeba
anděl balancující na špičce jehly vychýlený komárem může při pádu natropit
makroskopický efekt neporovnatelně většího kalibru, než je zanedbatelný průlet
obtížného hmyzu. Průběh posledních voleb ve Spojených státech katalyzuje úvahy
o chaotičnosti, náhodné však nejsou. Typickým příkladem chaotického systému je
počasí. Proto se tak obtížně předpovídá.

Míčky chaoticky poletující osudím neletí po stejných drahách, protože nejsou do
osudí vysypány pokaždé přesně stejně, nepatrná změna atmosférického tlaku
mohla pozměnit jejich vnější objem a pružnost, vnitřní pohon osudí nemusí
pracovat rovnoměrně... Opět je to systém chaotický, nikoli náhodný.

Pak přišel rok 1927 a s ním Werner Heisenberg. Měl akorát čtyři roky po
doktorátu, když dovodil zákon, podle kterého součin změny polohy a hybnosti musí
být vždy větší než polovina redukované Planckovy konstanty. Vztah vešel ve
známost jako relace neurčitosti.

Relace neurčitosti vypadá na první pohled neškodně, zvláště když si uvědomíme,
že hodnota redukované Planckovy konstanty je v řádu 10^-34 Js, což v každodenní
praxi můžeme nahradit nulou. Pokud se však chceme bavit o mikrosvětě se
zanedbatelnými hmotnostmi elementárních částic, začne vztah nabývat na
významu. Vidíme, že když se pokusíme zjistit, kde se přesně částice nalézá, jinými
slovy změřit polohu s nulovou tolerancí, naprosto tím rozhodíme její hybnost.
Naopak to také nejde, při měření hybnosti se mění poloha částice.

Tady je první a asi největší rozdíl mezi mikro a makro světem. Akt měření
ovlivňuje stav systému. Závisí také na pořadí měření. Odborně poznatek formuluje
teze:
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Na malých škálách svět nekomutuje.

V této formulaci je všechno. Náš svět je jiný, komutativní, jsme zvyklí, že 2 + 3
= 3 + 2. V mikrosvětě je pořadí měření důležité. Můžeme to připodobnit složitějším
operacím ve světě velkých rozměrů. Víme, že v masně se dočkáme drasticky jiného
výsledku, budeme-li požadovat šunku od kosti nebo kost od šunky. V mikrosvětě se
tento fenomén dotýká i těch nejzákladnějších jevů.

Namátkou vyberme několik měřitelných důsledků. Intuitivně rozumíme, proč
nemůže být menší teplota než 0 K. Čím pomaleji kmitají částice ve hmotě, tím
menší teplotu vnímáme. Když se částice zastaví, má těleso nulovou teplotu.
Klidnější již částice být nemohou, proto menší teplota být nemůže. Kvantová
mechanika klid nepřipouští (při nulové změně polohy by částice musela mít
nekonečnou hybnost). Ani při nulové teplotě nejsou částice v klidu, proto je nulová
teplota definována jako stav systému s nejnižší energií.

Jiná formulace relace neurčitosti říká, že ani součin energie a času nemůže
převýšit polovinu redukované Planckovy konstanty. Když budeme zkoumat vakuum
ve světle tohoto poznatku, dospějeme k závěru, že po dostatečně krátkou dobu
musí v kterémkoli bodě prostoru existovat místo s nenulovou energií. Čím kratší
čas, tím vyšší energie. Teorie relativity k tomu navíc klade mezi hmotu a energii
rovnítko. Vakuum se tak stává neobyčejně dynamickým systémem, ve kterém
neustále vznikají a zanikají částice. Zároveň víme, že čas je příliš krátký na to,
abychom mohli částici zachytit detektorem, proto o ní mluvíme jako o virtuální.
Přestože je částice z principu nezachytitelná, účinky všech naměřit dokážeme
(magnetický moment elektronu, Lambův posuv nebo Casimirův jev), což svědčí
o tom, že nejde jen o neověřitelnou hypotézu.
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casimirův jev: ve vakuu neustále vznikají a zanikají virtuální částice
a silově působí na reálnou hmotu. protože vznikají všude se stejnou hustotou

a narážejí na hmotu ze všech stran, jejich silové účinky se vyrovnají.
na částice lze pohlížet i jako na vlny různých délek.

mezi dvěma blízkými rovnoběžnými deskami
mohou vznikat pouze částice s krátkou vlnovou délkou.

hustota částic je tu tedy menší a tlak částic zvenčí převáží.
desky se k sobě přitahují měřitelnou silou.

síla se zvětšuje se zmenšující se roztečí desek.
s jevem je třeba reálně počítat při návrhu mikrosoučástek. (wikipedie)

Vraťme se k teleportu. Pokud nedokážeme principiálně zjistit polohu a hybnost
částice, těžko se můžeme pokoušet na 3D tiskárně o její replikování (mimochodem,
tytéž relace neurčitosti by nám to nedovolily, i kdybychom polohu a hybnost znali).
Zdálo by se, že myšlenka teleportu je kvůli zákonům kvantové fyziky odsouzená
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živořit jen na stránkách fantastických románů. Přesto je to opět kvantová
mechanika, která jisté řešení nabízí. Vychází z paradoxu, který zformulovali pánové
Albert Einstein, Boris Podolsky a Nathan Rosen, když se pokoušeli zpochybnit jisté
jevy pramenící z náhodnosti kvantové mechaniky. Naštěstí se ukázalo, že jsou tyto
jevy sice paradoxní, ale správné. Nicméně článek Einsteina, Podolského a Rosena
se stal klasikou a vstoupil do dějin pod názvem složeným z počátečních písmen
jeho autorů: EPR paradox.

Jak by nám mohl pomoci při teleportaci? V podstatě jsou dvě možnosti. EPR
nebo BEC. První možná zklame milovníky sci-fi, druhá snad potěší.

V minulém dílu jsme ukázali, že teleportace, tak jak si ji intuitivně
představujeme, není možná. Brání v tom omezené možnosti poznat stav hmoty
a tím pádem i nemožnost její replikace. Naznačili jsme, že východiskem by mohl
být tzv. EPR paradox nazvaný podle počátečních písmen jmen Einsteina,
Podolského a Rosena, kteří ho formulovali ve snaze zpochybnit nedeterminovanost
kvantové mechaniky.

Ještě připomeňme, v čem nepoznatelnost systému spočívá. Jsou to
Heisenbergovy relace neurčitosti, ze kterých mimo jiné plyne, že z principiálních
důvodů můžeme současně zjistit polohu a hybnost částice pouze s omezenou
přesností. Měříme-li polohu, ovlivňujeme hybnost a naopak při pokusu o změření
hybnosti ovlivníme polohu.

Hybnost je definována jako součin hmotnosti a rychlosti. Pokud čtenář bude
v tomto článku méně srozumitelný termín "hybnost" zatvrzele nahrazovat rychlostí,
význam textu se příliš nezmění, jen je třeba mít stále na paměti, že ve skutečném
světě by bylo zapotřebí uvažovat i hmotnosti jednotlivých částic.

Úvahami, které balancují na pomezí fyziky a filosofie, dospějeme k závěru, že
dokud neprovedeme měření, pojmy hybnost a poloha ztrácejí význam, protože
neexistují. Je to poněkud šokující tvrzení, z makrosvěta jsme zvyklí spíše na opačný
přístup. Existují tu pojmy, které dávají smysl, jen do chvíle, než se jimi začneme
zabývat hlouběji. Krásu Mony Lisy posuzujeme jen při pohledu z dálky. Ve chvíli,
kdy ji chceme prozkoumat lupou, ztrácí pojem smysl a můžeme se bavit jen o barvě
některých bodů na plátně, kterýžto pojem také přestane existovat, když se
dostaneme na úroveň atomů.

Co se skrývá za pojmem EPR paradox: Zákony kvantové mechaniky nám sice
neumožňují změřit dvě veličiny najednou, ale když se rozhodneme změřit pouze
hybnost částice, není nic, co by nám zabránilo udělat to přesně. Pro jednoduchost
předpokládejme, že je ta hybnost nulová (pokud by nebyla, byla by tu jen drobná
výpočetní komplikace). Dejme tomu, že je částice radioaktivní a za nějakou dobu
se rozpadne na dvě stejně hmotné komponenty A a B (většinou komponenty nejsou
stejně hmotné, ale opět by to byla jen drobná výpočetní komplikace hmotnosti
započítat), které se od sebe vzdalují. Po nějaké době změříme hybnost částice
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A a později třeba i polohu částice B. Protože měříme pokaždé pouze jednu
vlastnost, můžeme tak učinit s libovolnou přesností. Dosud je vše v souladu
s pravidly kvantové mechaniky i se zdravým rozumem. Pak ale přijde klasický fyzik
a ukáže na spor. Jestliže známe hybnost částice A přesně, známe přesně i hybnost
částice B. Je stejná, pouze má opačné znaménko, to přece plyne ze zákona
zachování hybnosti. O částici B tak víme všechno. Polohu (tu jsme změřili) i hybnost
(tu jsme dopočítali). A to je ve sporu s kvantovou mechanikou.

Zdravý rozum vidí řešení okamžitě. Relace neurčitosti neplatí, toto je důkaz. Ve
skutečnosti je to pouze důkaz, že se zdravým rozumem v kvantové mechanice díru
do světa neuděláme. Správné řešení je jinde. Od rozpadu až do okamžiku měření
obě částice nevěděly o ničem jiném, než samy o sobě. Říkáme, že byly kvantově
provázané neboli entanglované. Stále je mezi nimi jakési pouto, které zmizí ve
chvíli interakce s nějakou další částicí, v našem případě ve chvíli měření hybnosti
částice A. V ten okamžik se ztrácí i informace o hodnotě hybnosti částice B
a v souladu s pravidly kvantové mechaniky nemáme šanci určit obě hodnoty
přesně.

Einsteinovi se takové vysvětlení hrubě nelíbilo. Jeho teorie relativity je založená
na předpokladu, že se informace nemůže šířit rychleji než světlo a zatím ji všechna
měření potvrzují. V EPR paradoxu mohou být částice A a B od sebe světelné roky
daleko, pak teprve provedeme měření na částici A a částice B pocítí změnu
okamžitě.

Ve skutečnosti tu spor není. Opravdovou informaci tímto způsobem předat
nemůžeme. Z toho, že na částici B nemůžeme provést dokonalé měření se nic
nového nedozvíme. Teprve až nám někdo klasickou cestou zatelefonuje, jak
dopadlo měření na částici A, můžeme potvrdit, že o B nevíme lautr nic.

V bulváru se občas objeví informace, že později Einstein nazval EPR paradox
svou největší chybou života. Je to tak působivé rčení z úst fyzika takového kalibru,
že se ho můžeme dočíst ve všech možných souvislostech, až nabudeme dojmu, že
veškerá Einsteinova kariéra byla založena na jednom velkém nepochopení fyziky.
Ve skutečnosti tuto větu použil pouze při sporu o rozpínání vesmíru. O EPR
paradoxu nic takového neprohlásil a ani nemohl, protože spor byl definitivně
rozhodnut až po jeho smrti.

Nyní máme již dostatek informací, abychom se mohli vrátit k původnímu
tématu, k teleportaci. Chceme teleportovat částici C. Jinými slovy, chceme o ní
zjistit dostatek informací k tomu, abychom ji mohli rekonstruovat na vzdáleném
místě. Zatím jsme uvázli na tom, že nedokážeme zjistit o částici C všechny
informace, brání nám v tom princip neurčitosti.

Z minulého pokusu máme připravený pár kvantově provázaných částic A a B.
Zatím jsme na nich neprovedli měření, to je důležité, měřením se provázanost
znehodnocuje. Necháme-li interagovat přenášenou částici C s částicí A, do částice B
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se přenesou všechny jinak nezjistitelné informace a ty ostatní musíme přenést
klasickou cestou.

Proces je destruktivní, částice C je k nepoznání změněna, informace přenesená
do částice B je z principu neuchovatelná, takže máme teleport, jak se patří. Na
zdrojovém místě částice zmizí (nebo je alespoň k nepoužití), na cílovém je
replikována a protože nemáme záznam, nemůžeme dělat kopie.

Dlouhou dobu byla teleportace technologicky nedosažitelným snem. Teprve
v roce 1997 se podařilo teleportovat fotony ultrafialového světla a v roce 2004
dokonce celé atomy. Dodejme, že kvantové provázání částic se netýká pouze
polohy a hybnosti, ale všech komplementárních veličin. S velkou oblibou (protože je
to technicky nejméně náročné) je využíváno provázání částic pomocí spinu. Dvě
částice, které spolu interagovaly, mají nulový výsledný spin. Jinými slovy, oba spiny
jsou stejné až na znaménko.

Příznivce teleportu a la Star Trek teď asi zklamaně přeskakují zbytek článku.
Vyřešili jsme problém, po kterém se ve sci-fi ani nevzdechne. Navíc je to způsob
velice nepraktický. Na transport pana Spocka by bylo třeba předem dopravit na
zdrojové a cílové místo celé kilogramy provázaných částic, které již nesmí
interagovat ani mezi sebou a do chvíle přenosu ani s okolím. Omezení, že částice C
musí být stejného typu jako A a B, je z tohoto pohledu jen zanedbatelná
komplikace.

A přece to není vše! Na transport pana Spocka si stále ještě netroufneme, ale
jak se vyhnout problematickému generování a udržování provázaných párů částic už
víme. V roce 2007 byl navržen mechanismus teleportace pomocí Bose-Einsteinova
kondensátu, zkráceně BEC.

Bosony s oblibou zaujímají stejný energetický stav.
Naproti tomu fermiony díky své nesnášenlivosti

upřednostňují volné energetické hladiny. (Aldebaran)
K vysvětlení pojmu BEC je nejprve třeba ozřejmit, že částice můžeme rozdělit do
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dvou skupin. Hrubě řečeno, jedny tvoří hmotu, na kterou si můžeme sáhnout
(protony, neutrony, elektrony...), ty druhé jsou nehmatatelné, třeba fotony. První
typ částic nazýváme fermiony a mají jednu pozoruhodnou vlastnost. Vzpírají se
tomu, aby zaujaly stejný stav. Právě fermionům vděčíme za rozmanitost přírody. Je
to jejich nesnášenlivost, díky které jsou schopny tvořit rozmanité struktury. Kdyby
atomy tuto vlastnost neměly, vesmír by byl jen prostorem, kterým poletují
elementární částice neschopné vytvořit ani atom. Právě takové vlastnosti mají
bosony.

Matematicky se dají rozlišit velice snadno, podle vlastnosti, která se nazývá
spin. V tuto chvíli není důležité vědět, co to spin je, stačí ho pokládat za číselný
rozpoznávač bosonů a fermionů. Bosony mají spin celočíselný, fermiony
neceločíselný v násobcích jedné poloviny. Proč právě takhle? Je to víceméně
z historických důvodů. Kdyby bylo nejprve zvládnuto statistické chování fermionů,
nejspíše bychom dnes říkali, že mají spin lichý, zatím co bosony sudý. Vývoj šel
jinak, proto máme poloviční spiny.

O jedné kouzelné vlastnosti spinů jsme se ještě nezmínili. Dají se za určitých
okolností sčítat. Ty okolnosti se naplno rozvíjejí za velice nízkých teplot, typicky při
zlomcích milikelvinů. Tehdy zaujmou všechny fermiony nejnižší energetické stavy.
Jaký je výsledný spin atomu se sudým počtem fermionů? Samozřejmě, že
celočíselný. Atom se pak chová jako boson a je ochoten s ostatními atomy
zaujmout stejné místo. Tomuto stavu říkáme Bose-Einsteinův kondenzát. Poprvé
byl připraven v roce 1995 na přibližně dvou tisících atomech rubidia. Všechny tyto
atomy obsadily na celých 15 s jedno místo a chovaly se jako jediný superatom.
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Zařízení na výrobu Bose-Einsteinova
kondenzátu. (Aldebaran)
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Nápadů, co všechno by se s BEC dalo podniknout, je více než laboratoří, které
jsou zatím schopny BEC připravit. Mluví se o atomových laserech, využití
v kvantových počítačích... Nás teď zajímá teleportace. Ta by probíhala následovně:
Na atomy hmoty, kterou chceme teleportovat, necháme působit BEC připravené
z atomů stejného prvku. Teleportované atomy při setkání s BEC budou chtít
zaujmout stejně nízké energetické stavy a přebytečnou energii vyzáří ve formě
světelného záblesku. V tomto záblesku jsou obsaženy všechny informace o původní
teleportované hmotě. V cíli necháme paprsek narazit do dalšího BEC, který jeho
veškerou energii pohltí a nechá atomy zaujmout jejich původní polohy.

Takový způsob teleportace vypadá velice nadějně. Ačkoli je jasné, že
k přenesení makroskopických předmětů na dálku je ještě potřeba ujít dlouhou
cestu, na které se mohou objevit zásadní nepřekonatelné překážky, nemusíme při
teleportaci pana Spocka protáčet panenky. V desátém dílu sci-fi povídky Benzínka
na Japetu se můžete dočíst, k čemu může dojít, když je teleportace kombinována
se změnou gravitačního potenciálu.
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Jak fungují kvantové počítače
Kvantový počítač dokáže provést matematickou operaci třeba na na miliardách

čísel naráz. Říká se tomu kvantový paralelismus. Jak to ale dělá?
Pojem kvantové počítače je poněkud nešťastný, protože vyvolává představu

přístroje podobného tomu, ze kterého teď čtete tento článek. Termín již vstoupil do
širšího povědomí, ví se, že je to cosi pekelně rychlého, probleskují články
o komerčních řešeních, a tak se zdá, že co nevidět zasedneme k notebooku
s nějakými Windows quantum, které nebudou zpomalovat práci. Což je z mnoha
důvodů pošetilé.

Ten fyzikální důvod, proč se to nestane, je v samotném principu. Dnes si již
málokdo vzpomene, že počítače kdysi byly rychlejší. Nedokázaly třídit data, sloužily
k řešení matematických problémů. Byly to tak zvané analogové počítače. Rychlé
byly proto, že doopravdy nic nepočítaly, využívaly skutečnosti, že příroda úlohu
spočítá sama. Stačilo pospojovat elektrické součástky tak, aby matematický popis
jejich chování odpovídal řešeným rovnicím a pak na zvolených místech změřit
napětí, proud nebo jejich průběh, podle toho, které neznámé bylo třeba určit.

Když všechno fungovalo, bylo řešení k dispozici okamžitě. Na druhou stranu se
jednalo o specializované nástroje určené pouze k řešení matematických úloh.
V tomto směru se dají připodobnit ke kvantovým počítačům. Algoritmy kvantových
počítačů se týkají pouze některých typů úloh, naštěstí z oboru těch, které by
klasický počítač nezvládl v rozumném čase. Navíc je takových algoritmů známo
zoufale málo. Možná jsme špatní kvantoví programátoři, možná příroda více
nenabízí.

Odhlédneme-li od technických detailů, které dokážou nadělat vrásky nejlepším
konstruktérům světa, stojí kvantový výpočet na třech pilířích. Jednak je to vlastní
algoritmus a pak dvě nepochopitelnosti kvantového světa - EPR paradox
a superpozice stavů.

Zkusme hodit elektron mezi dva protony. Aby se nám nepletly, očíslujeme si je
pořadovými čísly 0 a 1. Výsledek pokusu nás nepřekvapí. Elektron se přitáhne
k jednomu z protonů a vytvoří s ním atom vodíku. Nestarejme se o další chování
atomu a chápejme proton jen jako past na elektron, abychom ho dostali do jedné
ze dvou poloh. Do polohy 0, nebo do polohy 1.

Asi není těžké domyslet se, že jsme právě vymysleli součástku schopnou
zaznamenat informaci o délce jednoho bitu. Když na jeden z protonů posvítíme
laserem, elektron vybudíme a přeskočí k druhému protonu. Když posvítíme na
druhý proton, elektron přeskočí zpět. Máme tedy i nástroj, jak bit nastavit na
požadovanou hodnotu. Takových bitů můžeme zkonstruovat libovolné množství
a jsme na cestě postavit počítač. Jenomže na takovém počítači není nic
kvantového.
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kvantová superpozice stavů se netýká jen mikrosvěta.
v myšlenkovém pokusu nazývaném schroedingerova kočka

je kočka v uzavřeném prostoru s pravděpodobností 50% usmrcena.
pro vnějšího pozorovatele se nachází v superpozici stavů živá/mrtvá.

(wikipedie)
Ještě jsme si neřekli, co se stane, když posvítíme na oba protony. Elektron se

vybudí a zase přitáhne k jednomu z protonů, buď do polohy 0, nebo do polohy 1,
zdá se logická odpověď. Nicméně takhle kvantový svět nefunguje. V minulém dílu
jsme si ukázali, že dokud neprovedeme měření, ztrácí se pojem polohy
v neurčitosti. Můžeme snad mluvit o pravděpodobnosti, kde elektron nalezneme, až
ho budeme hledat, ale do té doby o něm nevíme nic. Přesto o něm chceme
uvažovat, a proto fyzici přišli se zvláštním nástrojem, který takovou situaci
popisuje.

Podle současné interpretace kvantové mechaniky (která nabízí tolik ověřitelných
předpovědí, že bychom ji měli brát vážně) se elektron nachází v tak zvané
superpozici stavů. Nedá se říci, že je v poloze 0, nebo v poloze 1. Správná teze zní,
že je v poloze 0 i v poloze 1. To je šokující poznatek, naprosto popírající všechno,
co známe z makrosvěta, ve kterém se nacházíme vždy na jediném místě, jakkoli se
nám to ne vždy hodí.

Co s takovým kvantovým bitem (říká se mu qubit), který může mít
nedefinovanou hodnotu? To je špatně položená otázka, nemá nedefinovanou
hodnotu. On má obě hodnoty. Číslo sestavené ze dvou qubitů bude mít současně
čtyři hodnoty (00, 01, 10 a 11), při třech qubitech již osm hodnot, N qubitů uchová
v jeden okamžik 2^N hodnot.

Teď se ocitáme zpět na základní škole, kdy jsme se dozvěděli, že se dají sčítat
nejen čísla, ale i písmenka. Chvíli trvalo, než jsme si zvykli na myšlenku, že operace
neděláme nad konkrétními hodnotami, ale jen jaksi ve vzduchu žonglujeme
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s písmenky, abychom do nich až ve finále dosadili konkrétní hodnoty. Ale tady jsme
přece jen trochu dál. Zatímco ve škole jsme museli u výrazu A + B skončit, protože
až do chvíle dosazení s tím nic dalšího nešlo, qubity mohou jít dále. Obsahují přece
všechny možné hodnoty čísel A a B. Po provedení příslušného algoritmu by ve
výsledku měly být obsaženy všechny jejich součty. Teď jen, jak této skutečnosti
využít.

Vyšli jsme z těžko představitelného faktu, že kvantový stav může nabývat
zároveň všech svých hodnot. Matematici mají v rukávu několik triků, jak takovou
podivnost uchopit. Jeden z nich se nazývá vlnová funkce. Ve jménu tradic
evropského humanismu nebudeme zabředat do detailů tohoto úžasného nástroje,
jen se spokojíme s vědomím, že něco takového existuje a uchováme název v hlavě
pro pozdější použití. Kdykoli se bude mluvit o vlnové funkci, je zřejmo, že
popisujeme něco, co jsme ještě nezměřili a máme jen povšechnou představu, co
všechno může vlna natropit. Je to jako opravdová vodní vlna, která se také nachází
v mnoha bodech najednou a teprve, když nás zmáčí, můžeme říci kde k tomu došlo.

Tím se dostáváme k rozčarování, které tu číhá. Kdo se těšil, že spatří elektron,
jak se nachází ve dvou místech najednou, bude zklamán. Ve chvíli, kdy provedeme
měření, elektron se již nemůže schovávat za oponou neurčitosti a musí se někde
zhmotnit. Nalezneme ho buď v poloze 0, anebo v poloze 1, ale nikdy nebude
v obou polohách současně. Říkáme, že v okamžiku měření dochází ke kolapsu
vlnové funkce.

To je závažný technický problém. Zatím jsme si mohli představovat qubitovou
kalkulačku, na které zadáme třeba funkci sinus a v jediném okamžiku budou ve
výstupním registru všechny její hodnoty. V jediném okamžiku to bude proto, že
procesor vykoná algoritmus výpočtu sinu vlastně jen jednou, nad qubitovým číslem.
Ale tady je ta potíž. Aby mohl algoritmus provést, musel by nejprve qubitové číslo
přečíst. Přečíst qubit, to vlastně znamená provést na něm měření. Procesor tak
provede výpočet nad náhodným číslem, do kterého zkolabovaly vlnové funkce
qubitů.

Při hlubším zamyšlení uvidíme, že je to pouze komplikace, nikoli principiálně
neřešitelný problém. Procesor nemůže načítat data do svých registrů, protože by
zkolabovala vlnová funkce? Dobrá, tak ho tedy rozdělíme. Registry budou mimo
procesor a procesor nechť jim pouze posílá řídící impulsy, co mají dělat.

Jeden typ řídicího impulsu už jsme si ukázali. Je to nastavení hodnoty qubitu na
hodnotu 0, 1, nebo na superpozici těchto hodnot. Ale logické operace mezi
jednotlivými qubity? To je obtížnější problém, protože vyžaduje, aby jednotlivé
qubity o sobě věděly. Je nezbytné, aby nějak viděly hodnoty svých sousedů, aby
mohly svou hodnotu změnit podle stavu některého souseda. Potřebujeme, aby byly
qubity nějakým způsobem provázané.

Slovo "provázané" jsme již použili v povídání o teleportaci, při objasňování EPR
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paradoxu. Ve stručnosti připomeneme, že částice, které se spolu někdy setkaly,
mají mezi sebou stále jakési informační pouto. Je sice velice křehké, mizí ve chvíli,
kdy provedeme na jedné z nich měření, ale do té doby se navzájem ovlivňují.

Změní-li jedna částice stav, změní ho i ta provázaná. Dnes se již daří
provázanost nastavovat tak, že můžeme realizovat ekvivalenty základních logických
operací jako NOT, AND nebo OR.

Tím máme vlastně kvantový počítač postavený. Zopakujme, jak funguje: proces
začíná přípravou vlastních qubitů a jejich kvantovým provázáním. Potom laserem
nastavíme qubity na vstupní hodnoty. Nastavováním hodnot jejich kvantové
provázání nepoškodíme, nejedná se o měření. Celý kvantový systém je stále
popsatelný vlnovou funkcí. Dalšími laserovými pulsy spustíme provedení
kvantového programu a to je vlastně všechno. Příslušné qubity obsahují hledanou
informaci.

Qubity realizované pomocí spinu

qubity realizované pomocí spinu (wikipedie)
Takhle zhruba si můžeme představit kvantový počítač. Ve skutečnosti nejsou

qubity realizovány tímto způsobem, který je sice jednoduchý na představu, ale
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technicky by byl problematický. Laboratorní qubity skrývají svou informaci
v kvantovém čísle nazývaném spin. Jeho hodnota se pak nastavuje délkou
laserového impulsu. V principu je to však jedno. Jde jen o to mít kvantovou
součástku, která umí být ve dvou stejně pravděpodobných stavech naráz a kterou
můžeme kvantově provázat s jinými.

Kvantové počítače by patrně vznikaly mnohem pomaleji, nebýt Petera Shora,
který před dvaadvaceti lety připadl na algoritmus rozkladu čísel na prvočísla pomocí
kvantového počítače. Rozložit velké číslo na dělitele je matematická úloha, na jejíž
náročnosti stojí celá filosofie bezpečnosti šifrování důležitých dat. Není divu, že se
rychle našly finanční prostředky na výzkum, když se ukázalo, že úlohu, kterou
klasické superpočítače nejsou s to zvládnout do doby srovnatelné se stářím
vesmíru, může Shorův algoritmus vyřešit na počkání.

Rozložit číslo X na prvočíselné dělitele je úloha, na jejíž řešení připadne asi
každý. Stačí poctivě projít všechna čísla od jedničky až po X, zkoušet dělitelnost
a pokud operace proběhla beze zbytku, našli jsme dělitele. Dokonce není třeba
procházet všechna čísla až do X, stačí jen do hodnoty jeho odmocniny. Přesto je
rozklad několika set ciferného čísla nad naše možnosti.

Existuje i jiný způsob. Princip není zcela průhledný, postup má navíc nějaké
podmínky a větvení, ukážeme si ho proto na speciálním příkladu, nalezení dělitelů
čísla 15.

Nejprve si vybereme libovolné číslo menší než 15, třeba 7, a vypíšeme si pár
hodnot číselné řady, která vznikne z předpisu: (7^k)mod 15. Jakkoli tento zápis
vypadá magicky, není na něm nic obtížného. 7^k znamená k-tá mocnina čísla 7,
tedy: 1, 7, 49, 343, 2401, 16807, ... a operace mod 15 znamená zbytek po dělení
číslem 15. Např. 17 mod 15 je 2 (17/15 = 1x15 + 2)

Řada pak vypadá následovně: 1, 7, 4, 13, 1, 7, 4, ... Vidíme, že řada se po
čtvrtém členu začíná opakovat. Délka periody (čtyři členy) je to, co nás na řadě
zajímá. Vydělíme čtyři dvěma, to je dva. Na toto číslo umocníme 7, tedy 7^2,
získáme 49 a zapamatujeme si dvě sousední hodnoty, tedy 48 a 50. Zjistíme zbytek
po dělení číslem 15, a tím získáme hledané dělitele, čísla 3 a 5.

Krkolomné a neuvěřitelné? Určitě, přesto se tímto způsobem dobereme výsledku
rychleji, než postupným procházením. Bohužel stále ne tak rychle, abychom to stihli
v rozumném čase. Největší práci nám dá zjistit onu opakující se řadu. A to je právě
ta část, kterou můžeme realizovat kvantovým počítačem.

Pro kvantový počítač je to hračka. Vložíme číslo 7, necháme umocnit na
hodnotu, která je v qubitovém registru a vydělíme číslem 15, abychom dostali
zbytek po dělení. To jsou jen dvě matematické operace, ale získáme tím celou
řadu, protože v registru jsou superponována všechna celá čísla. Smutnou
skutečností je, že my se tahle čísla nikdy nedozvíme, právě proto, že jsou rozplizlá
v oblaku neurčitosti.
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Řekli jsme si, že přečtením informace kolabuje vlnová funkce a hodnoty se
materializují v jedné náhodné kombinaci. Dejme tomu, že to bude hodnota 13.
Z toho o řadě asi nic moc nezjistíme. Zapomněli jsme však na jednu skutečnost.
V našem kvantovém počítači je výstupní registr provázaný se vstupním (zvláštním
rysem uzavřeného kvantového systému je, že výpočet musí fungovat obousměrně).
Původní hodnota vstupního registru byla všechna celá čísla (exponenty, na které
bylo umocňováno číslo 7). Po kolapsu výstupního registru zkolaboval i vstupní, ale
jen částečně. Nastavil se na superpozici všech indexů, které porodily číslo 13. Tedy
3 (7^3 mod 15), 7 (7^7 mod 15), 11 (7^11 mod 15), 15 (7^15 mod 15),...

Tato řada je jednoduchá aritmetická posloupnost. Rozdíl mezi sousedními čísly
je vždy 4, což je perioda číselné řady 1, 7, 4, 13, 1, 4, 7... Ve skutečnosti nám toto
číslo stačí (viz popis algoritmu - následuje vydělení dvěma, umocnění sedmi na toto
číslo, výběr sousedů...).

Vstupní registr je stále superponován, pro získání hodnoty periody tedy musíme
znovu spustit kvantový výpočet. To je ale to poslední, co po kvantovém počítači
chceme, zbytek dopočítá bez problémů klasický počítač.

Shorův algoritmus není to jediné, co kvantový počítač nabízí řešit. Výčet
možností však není velký. Za zmínku stojí Groverův algoritmus pro vyhledávání
v netříděném seznamu a Hadamardova transformace pro Fourierovu transformaci
v n-rozměrném prostoru.

Kvantový počítač firmy D-Wave (iDnes)
A jak jsme na tom s realizací, dočkáme se někdy kvantových počítačů?

Kanadská firma D-Wave nabízí kvantový počítač pracující s 2048 qubity. Qubity jsou
založeny na supravodivém Josephsonově jevu (procesor obsahuje 128 tisíc
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Josephsonových tunelových přechodů), což u odborníků vzbuzuje pochyby, zda se
jedná o plnokrevný kvantový počítač, nebo jen kvantový simulátor.

Máme se obávat o zašifrovaná data? Dnes ještě ne. Počítač firmy D-Wave je
malý zázrak techniky, nicméně se nejedná o univerzální stroj. Úlohy jako Shorův
algoritmus řešit neumí. Přesto větší firmy i organisace začínají přemýšlet o jiných
algoritmech šifrování, na které není znám ani kvantový protialgoritmus. Možná
jednou D-Wave nebo někdo jiný přijde se strojem schopným rozlomit kód a pak
bude možné rozšifrovat záznamy i zpětně.
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Saturnovy měsíce s límcem
Saturn je známý svým prstencem. I jeho měsíček Pan se tváří, že má prstenec.

Ten ale sedí přímo na jeho povrchu. Pan není jediný s touto ozdobou.
V minulých dnech NASA zveřejnila snímky Saturnova pastýřského měsíčku Pan,

který pořídila sonda Cassini ze vzdálenosti necelých pětadvaceti tisíc kilometrů (pro
srovnání, 16x blíže, než je náš Měsíc od Země). Na první pohled je zřejmé, že tu
není něco v pořádku. Astronomická tělesa mají buď tvar koule (jsou-li dostatečně
hmotná, aby je dokázala gravitace zformovat), nebo jsou to nepravidelné skály či
slepence skal. Měsíček Pan s průměrem necelých třicet kilometrů bychom řadili
někam mezi tyto dvě skupiny.

Skutečnost je však komplikovanější. Již na starších snímcích se ukazovala jakási
protáhlá až diskovitá struktura, nejnovější fotografie ukazují velice záhadný útvar.
Záhadnější už je pouze skutečnost, že bulvár dosud není zahlcený spikleneckými
teoriemi o zkamenělém létajícím talíři zapomenutém na oběžné dráze Saturna.
Využijme této skutečnosti a nastiňme si mechanismy, které mohly dát vzniknout
takovému zvláštnímu útvaru.

Měsíček Pan ze vzdálenosti 25 000 km připomíná létající
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talíř. Stabilitu rovníkového pohoří dosahující výšky
srovnatelné s průměrem planety umožňuje tamní nízká

gravitace. Složení a struktura materiálu je zatím neznámá,
není jasné, zda jde o plný či porézní materiál.

(Wikipedie)
Předně upozorněme na skutečnost, že tento útvar je sice výjimečný, nicméně ve

sluneční soustavě není jediný a v soustavě měsíců Saturnu ani ojedinělý. Horský
límec obepínající rovník měsíce se nazývá ekvatoriální hřeben. Kromě měsíčku Pan
ho má i Japetus a s největší pravděpodobností také Atlas, kolem kterého sonda
Cassini proletí asi za měsíc. Není vůbec jisté, zda mechanismy mající na svědomí
rovníková pohoří byly na všech měsících tytéž. Proč takové měsíce nebyly objeveny
u jiných planet, a u Saturnu hned tři, je předmětem vášnivých dohadů. Dokud
nebude objasněn vznik, můžeme se pouze dohadovat, zda jde o principiální
záležitost, nebo pouze o náhodnou koincidenci.

Vezměme to popořadě. Rovníkové pohoří na Japetu je nejmohutnější. S délkou
1300 km a výškou až 20 km mění vzhled Japeta na obrovský vlašský ořech. Lem
sice nekopíruje celý rovník, ale zabírá jeho podstatnou část. Sám měsíc má průměr
téměř jeden a půl tisíce kilometrů. I při hustotě jen o málo vyšší, než má voda, je
to dost na to, aby ho gravitace dokázala zformovat do přibližně kulového tvaru.

133



Rovníkový hřeben na měsíci Japetus obepíná
podstatnou část jeho obvodu. (Wikipedie)

Dnes je tvar měsíce opravdu hodně podobný kouli. Před dávnými časy to tak
možná nebylo. Předpokládá se, že Japetus kdysi rotoval podstatně rychleji a byl
díky odstředivé síle také patřičně zploštělý. Slapové síly Saturnu Japeta časem
zbrzdily až na tzv. vázanou rotaci. Možná se uplatnil i jiný, katastrofický,
mechanismus. Jisté je, že nyní se Japetus otočí kolem osy jednou za téměř
osmdesát dní a o nějakém zploštění nemá vůbec cenu mluvit. Dříve byl Japetus
díky rotaci zploštělý, dnes, kdy odstředivé síly přestaly prakticky působit, se vrátil
do své původní podoby koule.

Matematika možná již trkne, že tu něco nesedí. Zpomalením rotace se objem
tělesa rozhodně nemění. To, co se však u ideálního geometrického tělesa změní, je
velikost jeho povrchu. Víme, že koule je těleso s nejmenším povrchem při daném
objemu. Zploštělá koule již tak výhodný poměr nemá. Povrch je větší, než u přesné
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koule.

Tajemství měsíčku Atlas je zatím zahaleno rouškou
neostrosti. Přesný tvar budeme znát možná již zanedlouho.

(Wikipedie)
Když se rotace zpomalila a měsíc se stal opět koulí, zjistil, že původní kabát je

mu poněkud velký. Tvrdá kůra Japeta nedokázala pružně zareagovat na změnu
tvaru. Příměr ke kabátu možná není správný. Kabát není uzavřený, když je velký,
prostě sahá na paty. Tady šlo spíše o dupačky. Jsou-li dupačky velké, vyřeší
problém tím, že se na nich udělají faldy. V případě rotujícího Japeta se udělal fald
jediný, na rovníku. Při podrobnějším studiu se dá na jeho rovníkovém hřbetu
rozeznat pásmová struktura údolí rovnoběžných s rovníkem, která tento předpoklad
podporuje.
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Fotografie pastýřského měsíčku Pan v Enckeho dělení
Saturnova prstence dokládá přiléhavost jeho jména.

Pan byl řecký bůh pastýřů. Tak, jako on hlídal svá stáda,
tak i měsíček Pan svou gravitací drží Saturnův

prstenec v patřičných mezích. (Wikipedie)
Myšlenka obřích faldů v plášti Japeta není jedinou teorií aspirující na vysvětlení

fenoménu. Jsou tu ještě další, ale ty si popíšeme na malém měsíčku Pan a ještě
menším Atlasu.

Připadá u takto malých a poměrně rychle rotujících měsíců (13 a 14 hod) výše
zmíněný mechanismus v úvahu? Vyloučit se to nedá, ale častěji se uvažuje o něčem
jiném. Měsíčky obíhají v rovině Saturnova prstence a svou dráhu si za dobu své
existence jaksepatří vymetly.

Část hmoty z prstenců se mohla na měsíčcích usadit, a protože jsou prstence
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velice tenké, dopadaly jeho částečky především v oblasti rovníku. Jiní vědci
přemýšlí o jakýchsi malých zárodečných prstencích kolem Pana a Atlanta, které se
časem usadily na jejich površích. Variant je bezpočet, zatím není jak rozhodnout,
která nebo které jsou pravděpodobnější.

Japetus, Pan a Atlas jsou zatím jediné měsíce, u kterých je popsán ekvatoriální
hřeben. Jsou-li ve sluneční soustavě další, ukáže budoucnost. Zda tyto útvary
vznikly změnou tvaru měsíce, impakty v rovině rovníku nebo jiným mechanismem,
je nadále předmětem diskusí.
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Hvězdné Městečko
Let prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka do vesmíru vzbudil

nadšení, ale i otázky. Nenápadná, ale velmi obtížná byla otázka pravopisná: má se
psát Hvězdné Městečko s velkými písmeny, nebo hvězdné městečko?

Sám Vladimír Remek i jeho náhradník Oldřich Pelčák uváděli, že výcvik
kosmonautů probíhal v Hvězdném Městečku nedaleko Moskvy. V jiných textech se
vyskytovala podoba Hvězdné městečko. Do řešení problému se statečně pustila
Naděžda Fuková v časopise Naše Řeč (ročník 67, rok 1984, č. 3, str. 164-165).
Pokud by šlo o zeměpisné jméno osady, budeme psát sousloví velkými písmeny.
V případě, že by šlo o obrazné pojmenování, ale oficiální název města byl jiný,
pravidla pravopisu vyžadují psaní malými písmeny.

Jazykovědkyně si vzala na pomoc Velkou sovětskou encyklopedii, vydanou
v letech 1970-1981, a zjistila, že tato reprezentační publikace heslo „hvězdné
městečko“ vůbec neuvádí. Přesto usoudila, že jde o vlastní zeměpisné jméno osady
a je třeba psát je velkými písmeny.

Ve skutečnosti byl problém obtížnější, než se na první pohled zdálo. Oficiální
název osady byl totiž Uzavřené vojenské městečko č. 1. (Zakrytyj vojennyj gorodok
No 1).
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Obávaná centrifuga
(Autor: Liamhowlett)

Tak zněl po dlouhá léta název sídla, kde byli sovětší kosmonauté trénováni pro
své lety. Městečko vyrostlo okolo Střediska přípravy kosmonautů, založeného r.
1960. Na místě probíhal a dosud probíhá výběr a výcvik kosmonautů, příprava
k letům i poletová rehabilitace.

K dispozici je všemožné vybavení, například bazén s plnorozměrnou maketou
orbitální stanice. V něm se nacvičuje stav beztíže, práce ve skafandrech a činnosti
při výstupech do vesmíru. V modelu kosmické lodě Sojuz si kosmonauti vyzkoušejí
fingovaný start, přistání a různé havarijní scénáře. Útrapy svého řemesla si
vychutnají zejména na centrifuze, kde působí na jezdce zrychlení až 12 g.

Kosmonauti v Městečku bydleli i se svými rodinami, v domech, které pro ně byly
postaveny. Také o občanskou vybavenost bylo postaráno, v místě je škola, školky,
kino, divadlo a muzeum vesmírného cestování.

Středisko přípravy kosmonautů v Hvězdném Městečku
(Wikimedia Commons)

V sovětském období nebylo toto sídlo vyznačeno na mapách ani na ukazatelích.
Vjezd a vstup byl jen na propustku. Z Moskvy se tam bylo možné dostat autobusem
od metra Ščolkovskaja, který do r. 1980 nebyl v oficiálních seznamech tras.

Nyní má Hvězdné Městečko asi 5600 obyvatel a je i dnes obehnané zdí
a obklopené lesem. Dovnitř se prochází skrz vojenské kontroly. Vchod je možný jen
s propustkou.
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Změna společenských poměrů se zde promítla vystavením kostela Proměnění
Páně, založeného r. 2008. U vchodu do kostela jsou pamětní desky se jmény
kosmonautů. Na internetových stránkách kostela zde si můžeme přečíst seznam
kosmonautů v čele s Valentinou Těreškovovou, kteří se zde modlili při slavnostním
posvěcení chrámu.

Středisko přípravy kosmonautů přestalo být r. 2009 vojenským útvarem
a změnilo se na civilní středisko, které spadá pod agenturu Roskosmos. Poskytuje
výcvik i zahraničním kosmonautům či astronautům, zejména co se týká ruské části
ISS a lodí Sojuz, které jsou nyní jediným prostředkem, jak se mohou lidé dopravit
na orbitální stanici.

Vstup do uzavřeného městečka Seversk
(Wikipedie)

Hvězdné Městečko bylo do r. 2009 vojenským uzavřeným sídlem, poté přešlo
pod civilní správu, přičemž status uzavřeného města byl zachován. Původní název
Uzavřené vojenské městečko č. 1. byl roku 2009 změněn na Uzavřený
administrativně-teritoriální útvar - obec Hvězdné Městečko Moskevské oblasti.

V Sovětském svazu bylo v dřívějších dobách více uzavřených měst, kde platily
přísně omezující podmínky pro pohyb a pobyt osob. Cizinci měli vstup zakázán
a občané SSSR museli mít zvláštní povolení, jak pro vstup, tak pro opuštění oblasti.
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Všichni noví obyvatelé museli projít prověrkami NKVD nebo jejích nástupnických
organizací. Velmi často se tajila i samotná existence těchto měst. Byla to sídla
s vojenskými, průmyslovými a vědeckými zařízeními, např. centra jaderného
výzkumu, místa zbrojního a jaderného průmyslu, nebo příhraniční města. Z těch
větších a známých to byl například Kaliningrad, Nižnij Novgorod, Samara,
Sevastopol, Čeljabinsk, Vladivostok.

Některá uzavřená sídla přetrvala dodnes jako uzavřené administrativně-
teritoriální útvary. V Kazachstánu jsou dvě uzavřená města pod ruskou správou:
známý Bajkonur a Kurčatov na Semipalatinské testovací základně. Ukrajina měla
dvě uzavřená města do poloviny 90. let 20. století, a to Sevastopol
a Dněpropetrovsk.

V Rusku je nyní 42 veřejně známých uzavřených měst s celkem 1,5 mil.
obyvatel. Názvy a lokace přibližně dalších 15 měst zatím ruská vláda nezveřejnila.

Prameny:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschlossene_Stadt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uzav%C5%99en%C3%A9_m%C4%9Bsto
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Mikrosvět 1 - Jak atom na svět přišel
Trocha historie nikoho nezabije

Každé pojednání má začínat slovy »Již staří Řekové...« Máme-li se držet tohoto
pravidla, musíme větu dokončit slovy »...věděli o kvantové mechanice starou belu.«
A přece jsou to právě oni, kterým vděčíme za pojem »atom«.

Na Démokritův závěr, že se hmota skládá ze sice malých, ale atomických - dále
nedělitelných stavebních kamenů, můžeme dnes nahlížet s obdivem i despektem.
Můžeme obdivovat Démokritův vhled do problematiky, ve kterém předběhl dobu
o více než dva tisíce let, zrovna tak, jako poukazovat na to, že k těmto závěrům
neměl žádný hmatatelný podnět a vše byly pouze spekulace na úrovni přírodní
filosofie.

Náš makrosvět opravdu neposkytuje mnoho příležitostí spatřit jeho vlastní
strukturu. Přesto se čas od času nějaká naskytne. Od devatenáctého století si
badatelé začínali těchto úkazů všímat a zaznamenávat je. Botanik Robert Brown
zaznamenal podivné chování pylových zrnek vznášejících se ve vodě. Při
mikroskopickém zkoumání neustále měnily svou polohu. Klasická mechanika tento
jev vysvětlí jen s obtížemi, zato přijetím koncepce mikroskopických tělísek, coby
základních stavebních kamenů hmoty, dostáváme rozuzlení okamžitě. Dnes víme,
že v tomto případě šlo o molekuly vody, které náhodnými nárazy postrkovaly zrnka
pylu. Trvalo však téměř osmdesát let, než A. Einstein provedl statistický rozbor
Brownova pohybu a ukázal, že tu jde opravdu o jakousi vizualizaci mikrosvěta.

Einsteinův objev byl zásadní, dnes se bere jako definitivní důkaz existence
mikročástic. Přesto by jeho práce nejspíš zapadla, kdyby přišla již v době R.
Browna. Bylo třeba, aby se nejprve nastřádal dostatečný počet indicií. Byly tu
indicie chemické - chemici si již dávno lámali hlavy, proč chemické reakce probíhají
při určitých poměrech vstupních látek. Dnes triviální vysvětlení, založené na fyzice
elektronových obalů, bylo tenkrát neznámé a klasická věda zde selhávala.

Einstein však tvořil v době, kdy byla mladá generace fyziků pod tlakem poznatků
atomistice nakloněna. Po jeho příspěvku byly náhle bez výhrad přijaty práce jeho
předchůdců, zejména Jamese Maxwella a Ludwiga Boltzmana. Boltzmannovo
statistické uchopení entropie, coby mikroskopické veličiny, se stalo základem
nového popisu mikrosvěta.

Stavba atomu
Vzniklo nové odvětví fyziky zabývající se elementárními částicemi. Velice rychle

vyšlo najevo, že molekuly nejsou základní stavební kameny, a po více než dvou
tisících letech bylo znovu vzkříšeno slovo atom. Svým způsobem nešťastně, protože
vyjadřuje něco, co skutečný atom nemá. Atom není nedělitelný, stačí malá energie,
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aby se z něj začaly odštěpovat záporně nabité kousky. Zbytek atomu pak vykazuje
tentýž náboj, ale opačné, tedy kladné polarity.

Z těchto pozorování se zrodila představa pudinkového modelu atomu. Záporné
náboje měly být náhodně rozmístěny v atomu, asi tak jako rozinky v pudinku.

Rutheford při svých pokusech s ostřelováním tenkých kovových fólií kladně
nabitými heliovými jádry zjistil, že většina jader fólií prolétne, jako by tam nebyla
žádná překážka. Pouze několik jader bylo od své dráhy odkloněno. Usoudil, že
většina hmoty atomu a všechen kladný náboj je tedy koncentrován v malém jádru
(rozborem rozptylu heliových jader zjistil charakteristický rozměr atomu 10^-15 m,
zatímco rozměr celého atomu je 10^-10 m).

Mezitím se zjistilo, že rozžhavená záporně nabitá elektroda (tzv. katoda) je
zdrojem urychlených záporných nábojů, později nazvaných elektrony.
Z Ruthefordových pokusů vysvitlo, že elektrony se musí nacházet v oné prázdné
části atomu, v takzvaném obalu.

Elektron pohybující se s dostředivým zrychlením musí podle podle Maxwella
vyzařovat elmag vlnu a ztrácet energii.

Elektron pohybující se s dostředivým zrychlením musí podle podle Maxwella
vyzařovat elmag vlnu a ztrácet energii. (Aldebaran)
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elektron pohybující se s dostředivým zrychlením musí podle maxwella vyzařovat elmag. vlnu a ztrácet energii
Mezi kladně nabitým jádrem a záporně nabitými elektrony musí působit

přitažlivá síla. Jediné vysvětlení, proč elektrony dávno nespadly do jádra, bylo
pomocí odstředivé síly. Vznikl planetární model atomu. Podobně, jako planety
obíhají kolem Slunce, měly by kolem atomového jádra obíhat elektrony tak, aby
přitažlivá a odstředivá síla byly v rovnováze.

Z hlediska newtonovské mechaniky tato koncepce nenarážela na závažnější
problémy. V době objevování struktury atomu však bylo od začátku jasné, že
takové uspořádání není možné. Elektrický náboj pohybující se se zrychlením musí
podle Maxwellových rovnic vyzařovat elektromagnetickou vlnu. Elektron na kruhové
dráze se pohybuje s dostředivým zrychlením, musí tedy zářit také a vyzařováním
přicházet o energii. Tento úbytek by se projevil ztrátou oběžné rychlosti a ve velice
krátké době by elektron spadl na jádro. To se však neděje, je tedy zřejmé, že tato
představa není správná.

Vysvětlení problému má kořeny v roce 1900. Tenkrát neměla fyzika v podstatě
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jasno pouze ve dvou drobnostech. Neuměla vysvětlit výsledky Michelsonova pokusu
(díky vysvětlení přišla na svět teorie relativity) a vyzařování absolutně černého
tělesa.

Absolutně černé těleso
Ukazuje se, že před vysvětlením pojmu absolutně černého tělesa je užitečné

předeslat, co absolutně černé těleso není. V žádném případě se nejedná o černou
díru, ač k tomu zdánlivá podobnost svádí.

Černá díra je těleso, které pohltí jakoukoli hmotu a už ji nikdy nevydá. Vesmírný
plyn, prach, planety, celé hvězdy, sváteční servis, ale třeba i světlo - cokoli se
dostane do dosahu její gravitační síly, to už ji nikdy neopustí.

Naproti tomu, absolutně černé těleso je docela mírumilovné. Jediné, co
pohlcuje, je světlo. Přesněji, nejen světlo, ale jakékoli elektromagnetické záření od
nejdelších rádiových vln až po nejtvrdší gama. Dá se docela dobře nasimulovat
třeba krabicí s malou dírkou. Krabici můžeme zevnitř ještě natřít matnou černí. Když
na otvor posvítíme, zůstane stále černý. Nic neodrazí, paprsky, které proniknou
dovnitř, se spolehlivě utlučou na tmavých stěnách.

Z pohledu fyzika není zornička v oku této dámy nic jiného, než absolutně černé těleso zahřáté na 36.5°C.
Za absolutně černé těleso se například považuje naše Slunce. Na první pohled to

vypadá podivně, Slunce málo kdo považuje za černé. To je ale tím, že je
rozžhavené na vysokou teplotu. Veškeré světlo, které na Slunce dopadne, je
skutečně pohlceno, díky své teplotě však svítí světlem vlastním.
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Každé těleso, které můžeme v rámci experimentu považovat za absolutně
černé, vyzařuje elektromagnetické záření. I naše díra v pokusné krabici (zahřáté na
náležitou teplotu) by svítila. Záleží pouze na teplotě tělesa, v jaké barvě bude
maximum vyzařování. Většina těles v našem okolí vyzařuje hlavně v infračervené
(tepelné) oblasti, chladnější pak v rádiové.

Fyzika se samozřejmě tento jev snažila podchytit, bohužel neúspěšně.
Vyzařování poměrně dobře popisovaly dva vzorce, ale každý se hodil jen pro jednu
část vyzařovací křivky. Max Planck oba vzorce bez nesnází převedl čistě
matematicky do jediného a pak se snažil dopátrat fyzikálního odvození. Poctivě
prozkoumal všechny myslitelné klasické způsoby, žádný však nevedl k cíli. Při
odvozování nejprve rozdělil energii vyzařování na přírůstky od každé frekvence.
Tyto energie byly frekvenci přímo úměrné podle vztahu:
E = h f

kde h je konstanta úměrnosti dnes známá jako Planckova konstanta (její
hodnota je nesmírně malá, v řádu 10^-34 Js) a f je frekvence záření. Pak si všiml
zajímavé věci. Správný výsledek se mu ukázal během odvozování a zmizel teprve
při posledním kroku - sečtení všech těchto malých přírůstků energie. Nedovedl si to
vysvětlit, ale protože už měl všeho dost a blížil se Silvestr, dal práci publikovat
s komentářem, že uvedený postup vede ke správnému výsledku, ale předpokládá
přijetí předpokladu, že se energie přenáší po malých částech. Sám to považoval za
matematickou pomůcku, která se časem vysvětlí klasickým způsobem.

O pět let později A. Einstein objasnil tzv. fotoelektrický jev opět pomocí těchto
energetických kvant. Na rozdíl od Plancka ale pochopil, že nejde jen
o matematickou konstrukci, a kvantům přisoudil fyzikální podstatu. Od těch dob
můžeme mluvit o kvantové fyzice.

Vraťme se k problémům s planetárním modelem atomu. Model trpěl faktem, že
obíhající elektron by musel ztrácet oběhovou energii vyzařováním
elektromagnetické vlny. Lapidárně řečeno, musel by svítit. Přijmeme-li ale fakt, že
se energie nemůže vyzařovat spojitě, nýbrž jen po určitých kvantech, je problém
vyřešen. Energie, kterou by měl elektron podle klasické teorie každým okamžikem
vyzářit, je značně menší než tato kvanta, a proto se nevyzáří. Kromě toho, elektron
může obíhat pouze na orbitálech, které odpovídají hodnotám energetických kvant.

Tady se dostáváme k první opravdové odlišnosti mikrosvěta, nic podobného
z běžného života neznáme. Víme, že planety principiálně nic nenutí, aby obíhaly
v diskrétních vzdálenostech od Slunce. Naopak, protože obíhají po elipsách,
předpokládáme, že se tato vzdálenost spojitě mění. Kdybychom však měli
dostatečně citlivé přístroje a dokázali sledovat polohu jednotlivých atomů, ze
kterých jsou Země a Slunce složené, patrně bychom naměřili, že se jejich vzájemné
polohy nemění spojitě. Tyto skoky by však byly mnohem menší než přeskoky
elektronů v atomovém obalu, protože se tu skládají vlivy všech atomů systému
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a hodnoty by se utápěly v ostatním šumu.
J.Sovák a M.Horníček v seriálu o dvou písařích zkoumali atom perníku. Touha

popsat mikrosvět v pojmech makrosvěta bude provázet i náš seriál,
mechanistických představ se budeme zoufale držet, ale nakonec zjistíme, že takové
pojetí je neúnosné.
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Mikrosvět 2 - Do nitra atomu
Stavba jádra

Minule jsme si řekli, proč atom se svými elektrony nevypadá jako planetární
soustava. Brzy se ukázalo, že rozlišení atomu na jádro a obal je příliš hrubé. Dnes
se podíváme do atomového jádra.

Atom v základním stavu je elektricky neutrální. Vzhledem k tomu, že záporný
náboj je svázán s elektronovým obalem, je jasné, že atomové jádro nese kladný
náboj stejné velikosti, ale opačné polarity. Jako rozumný předpoklad můžeme
přijmout, že tak, jako je záporný náboj reprezentován celistvým násobkem náboje
elektronu (dále jen elementární náboj), bude jádro atomu tvořeno kladně nabitými
částicemi (dále protony), které nesou kladný elementární náboj.

Pokusme se určit hmotnost jednoho protonu. Zdá se, že to není problém. Počet
protonů známe, je stejný, jako počet elektronů. Stačí pak vydělit celkovou
hmotnost jádra počtem. Problém zjistíme po chvíli měření. Různé prvky budou
vykazovat různé hmotnosti protonů. Vysvětlení je jediné. Atomové jádro musí
obsahovat i jiné částice, než protony.

Tyto částice byly později objeveny. Jsou nepatrně těžší, než protony a protože
jsou elektricky neutrální, dostaly název neutrony. Počet neutronů v jádru je prvek
od prvku různý. Dokonce i různé atomy jednoho prvku mohou obsahovat různé
počty neutronů. Takovým mutacím říkáme izotopy. Například vodík známe ve třech
podobách.

Tři izotopy vodíku
Vodík vždy obsahuje jeden proton, ale počet neutronů kolísá od žádného do

dvou. Je to zároveň jediný prvek, který má své izotopy pojmenované různými
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názvy. Nejběžnější je vodík obsahující pouze jeden proton (chem. značka H).
Mnohem vzácnější, ale v přírodě se běžně vyskytující je deuterium s jedním
protonem a jedním neutronem (chem. značka D). Nejvzácnější je tritium (chem.
značka T) se dvěma neutrony. V přírodě se nevyskytuje, protože je radioaktivní
a přirozeně se rozpadá.

Při detailním rozboru zjistíme, že to, co se v tritiu rozpadá, je neutron. Přemění
se na proton a elektron. V zájmu přesnosti třeba podotknout, že vzniká ještě jedna
částice, tzv. antineutrino. Při rozpadu unikne elektron velice rychle z jádra, kdežto
proton zde zůstane. V jádru tedy zbudou kromě jednoho neutronu dva protony.
Počet protonů v jádru určuje počet elektronů v obalu, který zase určuje chemické
vlastnosti. Izotop vodíku se změnil na jiný prvek, konkrétně na izotop 3He. Proud
rychle letících elektronů je jeden z druhů radioaktivit a nazývá se záření beta.
Procesu rozpadu, při kterém z jádra vylétne elektron, se tedy říká beta rozpad.

Rozpadem neutronu jsme se dotkli velice choulostivé otázky. Jestliže se neutron
skládá z jiných částic, jak je to s protonem a elektronem, které jsme dosud za
elementární považovali?

U elektronu je odpověď jednoduchá. Dosud jsme nikdy žádný rozpad elektronu
nepozorovali a hlavně není důvod si myslet, že by měl vnitřní strukturu. Žádná
teorie ani hypotéza pro svůj život takový předpoklad nepotřebuje.

Rozbít atomové jádro není již po desetiletí problém.
V urychlovači CERN se dnes rozbíjejí protony. (CERN)

S protonem je situace komplikovanější. Také nebyla dlouho žádná struktura
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protonu pozorována, ale byla tu potřeba ji hledat. V polovině minulého století byla
jaderná fyzika v podobném stavu jako kdysi chemie, která si nedovedla poradit
s velkým počtem prvků. Některé prvky měly podobné vlastnosti, ale podstata jejich
vztahů nebyla zřejmá. Problém nakonec vyřešila periodická tabulka. V jaderné
fyzice byla obdobná situace. Byla objevena spousta dalších »elementárních« částic
s dobře popsanými vlastnostmi, což evokovalo představu vnitřní struktury.

Tato struktura byla nejprve odvozena čistě matematickou cestou v roce 1964.
Teprve později, v roce 1969, byla prokázána experimentálně. Důkaz byl založený
na rozptylových experimentech. Dnes již není problém dostat hmotu do takového
stavu, ve kterém se kvarky vyskytují jako samostatné částice. Na velkém
urychlovači v ženevském CERNu vystřelovali proti sobě svazky protonů urychlených
na rychlosti blízké rychlosti světla. To je běžný postup při podobných pokusech.
Tentokrát však byly energie enormní, teplota v místě srážky dosahovala hodnoty,
jaká byla ve vesmíru několik sekund po velkém třesku. Proto se experiment
neoficiálně nazývá malý třesk. V tom krátkém okamžiku, kdy byla hustota hmoty
a energie v místě srážky maximální, rozložily se protony na své základní kameny -
tzv. kvarky. Tím byla definitivně potvrzena jejich existence.

Čím hlouběji do atomu pronikáme, tím jemnější struktury nalézáme.
Je kvark opravdu dále nedělitelný? Zatím se zdá že ano. (WebNode)

Čím vyšší energie použijeme, tím elementárnější částice dokážeme uvolnit.
Poměrně malá energie stačí na rozbití molekuly a získáme atomy. Vyšší energií
rozbijeme atom na jádro a obal. Ještě vyšší rozbije atomové jádro. Zatím nejvyšší
energií se nám podařilo rozbít protony na kvarky. Můžeme tento proces opakovat
do nekonečna a získávat stále základnější částice? Už jsme si zvykli, že atom není
nedělitelný, ale tímhle by se vyvrátila celá filosofie, že je svět složený ze základních
prvků. Vypadá to paradoxně, ale zdánlivě tomu nic nebrání. Jsou tu však dvě
omezení. První se týká energie, které nemáme více, než je ve vesmíru. Druhá
přináší informační paradox. Jediná částice by tak díky své struktuře skýtala prostor
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pro uložení nekonečného množství informace. Doufejme, že budoucnost přinese
řešení.

J. Kemr ve filmu Císařův Pekař rozbíjí atom olova. Z principu na to nejde špatně,
i dnes se atomy v urychlovačích rozbíjejí nárazem. Hustoty energie jsou, pravda
poněkud vyšší.
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Mikrosvět 3 - Fotony a vlnová
povaha částic

Fotony
Od dob Newtona vedli fyzici spory o podstatě světla a barvy. Problém byl natolik

těžce uchopitelný, že se téměř každý cítil povolán k vyjádření názoru. Tam kde
fyzici tápali, jiní měli jasno. K barvě se vyjádřil i J.W.von Goethe. Nakonec však
přece jen vykrystalizovaly dva hlavní proudy s fyzikální podstatou. Jedni propagovali
tzv. korpuskulární teorii, tedy teorii, že světlo je proud částic. Druzí měli za to, že se
jedná o vlnění.

Na tehdejší úrovni poznání se nedalo rozlišit, který přístup je správný. Byla to
opravdu zvláštní situace, protože indicie byly v obou táborech stejně závažné.
Nakonec zvítězil Huygensův vlnový přístup. Světlo se stalo oficiálně vlněním, ačkoli
nebylo jasné, jaké médium se vlastně vlní. Mělo mít neuvěřitelné vlastnosti. Muselo
být velice tuhé, zároveň však dostatečně řídké, aby nebrzdilo pohyb vesmírných
těles. Dostalo pracovní název éter.
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Celý elektromagnetismus se vejde do těchto čtyřech elegantních rovnic.
V polovině devatenáctého století podal James C. Maxwell vysvětlení, že se

jedná o elektromagnetické vlnění. Od těch dob nebyl s pochopením světla nejmenší
problém. Až do chvíle, kdy se ukázalo, že se světelná energie předává po kvantech.
Je možné si představit energetické kvantum jako vlnu? Kvantum mnohem lépe
odpovídá představě částice. Jakési kuličky, která letí od zdroje k cíli. Tato částice
dostala jméno foton.

Tak se fyzika oklikou vrátila k částicové teorii světla. Kvanta energie najednou
dokázala vysvětlit vše, kde vlnový přístup selhával. Elektron, díky kvantování
energie, může zaujímat pouze některé energetické hladiny. Pokud na něj dopadne
foton s energií rovnou rozdílu energií mezi dvěma drahami, pak tuto energii
absorbuje a přeskočí na vyšší hladinu. Při přeskoku na nižší hladinu naopak tuto
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energii vyzáří. Protože má každý prvek charakteristické vzdálenosti mezi hladinami,
jsou i vyzářené (emitované) nebo pohlcené (absorbované) fotony pro tento prvek
charakteristické. Spektrum světla procházejícího prvkem je právě v těchto barvách
posílené (emisní spektrum) nebo obsahuje černé pruhy (absorpční spektrum).
Tohoto jevu se využívá ve spektroskopii, ke snadnému rozpoznání přítomnosti toho
kterého prvku. Protože charakteristické přeskoky mohou být i na molekulární
úrovni, dokáže spektroskopie odhalit i přítomnost některých molekul.

Pomocí spektroskopie dokážeme bezkontaktně určit zastoupení jednotlivých
prvků ve zkoumaném materiálu. Díky spektroskopii víme, z čeho jsou složeny
hvězdy. Při spektrografickém zkoumání Slunce byl objeven do té doby neznámý
prvek - hélium.

Fyzici měli také v živé paměti úspěchy vlnové teorie vysvětlující úkazy, které
korpuskulární teorie vysvětlit nemohla. A tak vznikaly pokusy o vlnový přístup.
Průkopníkem se stal známý rakouský fyzik E.Schroedinger. Přes veškeré úspěchy
kvantového přístupu dělaly fyzikům přeskoky elektronů z hladiny na hladinu vrásky.
Nic nevypovídalo o tom, jak se takový přeskok děje, jak dlouho trvá a jak je možné,
že se mohou z hladiny na hladinu dostat, když je pás mezi nimi pro elektrony
zapovězen kvantovou podmínkou.

podle schroedingera se musí na elektronovou orbitu vejít celistvý počet vlnových délek. (astronuklfyzika)
Změny o celistvý násobek nějaké hodnoty nejsou fyzice úplně neznámé.

Vezměme například strunu, na které můžeme zahrát pouze tóny o takových
vlnových délkách, které se na ni celistvě vejdou. Pokud struna přejde z jednoho
tónu na druhý, tak také skokem. E.Schroedinger ukázal, že kvantové podmínky na
vzdálenosti orbitalů odpovídají situaci, kdy bychom na oběžnou dráhu namodulovali
celistvé násobky vlnových délek.
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Erwina Schroedingera si v Rakousku velice cenili. (Wikipedie)
Časem se ukázalo, že je tento přístup stejně zoufalý jako každý jiný a že se

(slovy samotného Schroedingera) »těch zatracených přeskoků stejně nezbavíme.«
(Poté pomyslně praštil dveřmi a začal se věnovat studiu cizích jazyků.) Nicméně po
důkladné analýze použitého matematického aparátu bylo konstatováno, že získáme
stejné výsledky, jako přináší částicový přístup. Nepřehlédnutelným bonusem
zůstalo, že práce s vlněním byla fyziky už dávno formálně zvládnuta a lépe se jim
pracovalo.

Na foton tedy můžeme pohlížet jako na částici i jako na vlnu. Ten či onen
pohled použijeme podle toho, jaký jev hodláme studovat. Protože oba přístupy
dávají stejné výsledky, nelze rozhodnout, který je správnější.

Nemohli bychom si foton představit jako malou částečku, která se z dálky jeví
jako kulička, ale uvnitř je to vlnění? Je to představa jednoduchá, názorná
a v populárních knihách často používaná. Ale i takový přístup má svá úskalí. Snad
nám nebude nedělat problém, když půjde o viditelné světlo s charakteristickým
rozměrem vlny v řádu zlomků mikrometru. Ale jak si představit foton odpovídající
dvacetimetrové rádiové vlně? Z této úvahy je patrné, že mikrosvět si můžeme
přibližovat v mnoha podobenstvích, ale každé přirovnání k našemu světu někde
narazí.

Vlnově-částicový dualismus
Opět jsme se dotkli unikátní vlastnosti mikrosvěta, pro kterou v našem světě

těžko hledáme příměr. Ve světě velkých měřítek dobře známe pojmy vlna a těleso,
jejich chování dokážeme přesně matematicky popsat, ale ostře mezi nimi
rozlišujeme. Co platí pro vlny, neplatí pro hmotná tělesa a naopak. V mikrosvětě
tyto pojmy splývají a vlnový i částicový popis dávají stejné měřitelné výsledky. Tato
vlastnost mikrosvěta se nazývá vlnově-částicový dualismus.
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Světlo máme podvědomě pevně spjaté s vlněním a nyní je tu důkaz, že se nejen
chová jako částice, ale že dokonce nedokážeme rozlišit, zda se jedná o částici,
nebo vlnu. Je možné, že by se naopak mohly částice svázané s hmotou chovat jako
vlny?

Tak uvažoval ve dvacátých letech princ Luis de Broglie. Jím navrhované
experimenty se týkaly elektronu, ale později se tento přístup rozšířil na všechny
částice. Energie částice je dána Einsteinovým vztahem:
E = m c

2
energie vlny:

E = h f
(Veličina h se nazývá Planckova konstanta a má hodnotu v řádu 10

-34 Js) Jestliže má být částice vlnou i částicí zároveň, tyto energie se musí rovnat
a dostáváme jednoduchý vztah pro frekvenci:

f = m c
2 / h

To je cosi, co jsme očekávali. Frekvence je nepřímo úměrná hmotnosti. Čím
těžší částice, tím vyšší frekvence. Jinými slovy, těžká částice bude mít kratší
vlnovou délku než lehká.

Prokázat vlnu je principiálně jednoduché. Stačí nechat ji dopadat na mřížku
a zjistit, zda dojde k ohybu vlny a interferenčním jevům. Bohužel v případě
elektronů, které byly tou dobou nejlehčí známé částice, vycházela jejich vlnová
délka velice krátká. Ani dnes by nebylo jednoduché vyrobit tak jemnou mřížku.
Naštěstí příroda takovou mřížku sama nabízí - je tvořena pravidelně
rozestoupenými atomy v krystalech.

Pak již nebylo obtížné uspořádat experiment. Proud elektronů vyslaný proti
tenké kovové fólii začal opravdu vykazovat vlnovou povahu. Na stínítku za fólií se
začal vykreslovat interferenční obrazec.

Interference vzniká tam, kde dochází ke sčítání dvou vln. V místech, kde se
setkají vlny se stejným znaménkem, dochází k posílení. Při setkání výchylek
opačného znaménka se vlny navzájem ničí. Názorně můžeme pozorovat například
vlny na vodě, do které jsme hodili kámen. Vlny se šíří v pravidelných kružnicích.
Vytvoříme-li dvě takové vlny, tak tam, kde se překrývají, vzniká interferenční
obrazec. Tam kde se setkávají vrcholy vln, vytvoří se vrchol dvojnásobný, v místě
styku vrcholu a údolí je klidná hladina.

Od tohoto experimentu byla přijata myšlenka kvantového dualismu jako obecné
zákonitosti mikrosvěta. Nejpodivnější je právě nerozlišitelnost vlny a částice.
Zároveň nedokážeme připravit experiment, ve kterém bychom naměřili vlnu i částici
zároveň. Pokud budeme měřit vlnovou podstatu, nedozvíme se nic o poloze částice.
Pokud se zaměříme na sledování polohy, ovlivníme měření natolik, že se ztratí
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vlnová povaha. Tento jev se nazývá kolaps vlnové funkce.
Pokud nejsme schopni změřit vlnu i částici naráz, má pojem vlnově-částicový

dualismus vůbec smysl? Když je výsledek experimentu ovlivněn měřením,
neměříme vlastně jen samo měření? Nezbývá než přijmout, že je to opravdu tak.
V mikrosvětě se experimentátor stává součástí měřeného systému. Pojem
dualismus je však v pořádku, bez něj bychom nevysvětlili výsledky různých
experimentů.
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Mikrosvět 4 - Je svět poznatelný?
Relace neurčitosti

Vlnově-částicový dualismus, vysvětlený v minulém dílu, můžeme brát jako bránu
do světa záhad. Všechny do té doby probírané aspekty mikrosvěta jsou bezesporu
také obtížně uvěřitelné vlastnosti, nicméně si pokaždé dokážeme udělat alespoň
přibližnou analogii s naším makrosvětem. Naproti tomu částice, která dokáže být na
více místech najednou, to je fenomén, který vyžaduje mnoho nepřesných příměrů,
a stejně budeme mít nakonec potíže myšlenku akceptovat. Dostáváme se
k nejdůležitější charakteristice mikrosvěta.

Pokusme se co nejvíce dozvědět o nějaké částici, třeba o elektronu. Je drobný,
budeme ho považovat za hmotný bod. Kromě hmotnosti a náboje je hmotný bod
plně určen svou polohou a rychlostí.

Jak zjistíme polohu? V makrosvětě je to jednoduché, posvítíme si na něj
a podíváme se, kde je. Posvítit si, znamená poslat fotony a analyzovat ty, které se
odrazí. V mikrosvětě je to stejné, ale musíme počítat s tím, že foton studované
částici předá část své hybnosti, čímž ji urychlí. Změřením polohy jsme tedy ovlivnili
jeho rychlost, potažmo hybnost.

Jsme v podobné situaci jako automatický vysavač, který nárazníkem ohmatává
prostor kolem sebe a narazí do nohy lehké židle. Zjistí sice její polohu, ale zároveň
židli odstrčí kousek vedle.

Zkusíme to tedy jinak, náš foton byl příliš energetický. Když použijeme měkčí
foton s menší hybností, nezmění se rychlost částice tak markantně. Je však třeba si
uvědomit, že měkčí foton je synonymum pro foton s nižší frekvencí, tedy foton
s větší vlnovou délkou. Větší vlnová délka je obtížněji lokalizovatelná, znepřesnili
jsme si tak informaci o poloze.

Můžeme vymýšlet různé důmyslné modifikace experimentu, nikdy naším
měřením nezjistíme obě veličiny (polohu a rychlost) s libovolnou přesností.
Formálně je neurčitost vypočítána vztahem nazvaným Heisenbergova relace
neurčitosti. Jiná verze téhož zákona vyjadřuje neurčitost mezi časem a energií.
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Nejpozoruhodnější na relacích neurčitosti je, že se nejedná pouze o formální
vztahy popisující schopnosti experimentátorů. Vztahy lze také interpretovat tak, že
při přesném změření polohy ztrácí pojem hybnosti smysl nebo při přesné znalosti
energie nemá smysl ptát se, jak dlouho systém tuto energii měl.

To nejsou pouze filosofické úvahy, tyto jevy byly v přírodě pozorovány a stále
častěji se jich využívá v jaderné technice a v mikroelektronice. Uveďme příklad:

Aby proběhla jaderná reakce, je nejprve zapotřebí částici přiblížit k atomovému
jádru. Tomu brání odpudivé síly, které je třeba překonat. Vypadá to, jako bychom
museli částici nejprve vytlačit nahoru na kopec, odkud se již sama skutálí k jádru.
Tomuto kopci se říká energetický val. Dejme tomu, že máme energii dostatečnou
pouze k vytlačení částice do dvou třetin valu. Dle zákonů klasické mechaniky máme
smůlu, k reakci nedojde.

Kvantová mechanika šanci poskytuje. Z relace neurčitosti vidíme, že při
dostatečně krátkém času může energie přesáhnout hodnotu energie valu. Pokud
částice během tak krátkého času stihne val překonat, udělá to. Zákon zachování
energie byl po tu dobu sice porušen, ale protože je to z principu neměřitelné,
oficiálně k tomu nedošlo. Pro vnějšího pozorovatele to vypadá, jako by částice
prošla valem jakoby nějakým tunelem. Podle toho se jevu říká tunelový efekt.

Tunelový efekt byl mnohokrát naměřen, využívá se v praxi (např. tunelové
diody) a nikdo nepochybuje o jeho reálné existenci. Je to jedeno
z nejmarkantnějších potvrzení správnosti interpretace relací neurčitosti.

Ponechme stranou tunelový efekt a zamysleme se, zda by byl náš svět jiný,
kdyby relace neurčitosti neplatily. Do příchodu vlnově-kvantového dualismu jsme
mohli částice považovat za mikroskopické kuličky působící na sebe svým
elektrickým a gravitačním polem, které se při srážce chovají jako koule na biliáru.
Celý vesmír připomínal obrovský biliár. Pokud bychom zaznamenali polohy
a hybnosti všech částic ve vesmíru, dokázali bychom pomocí triviálních
mechanických rovnic vypočíst jejich polohy a hybnosti v příštím okamžiku.
Následným opakováním pak v libovolném čase. Takový počítač by byl dokonalý
věštec, který by věděl, jak se příští rok pohnou atomy v mozcích voličů, jakého
prezidenta budeme mít a zda se dožije příštího volebního období. I kdybychom
takový počítač neměli, došli bychom alespoň k závěru, že je něco takového možné
a že svět je deterministický, že vše je již určeno od samého velkého třesku.
Aktivisté by se mohli poutet řetězy k branám věznic aby osvobodili vězně, kteří
nemohou za své činy, neboť neexistuje svobodná vůle. Relace neurčitosti nás
těchto kratochvílí ušetřily, neboť nemáme šanci současně poznat polohy a hybnosti
částic. Jejich další vývoj můžeme předpovědět pouze v pravděpodobnostech, které
se s každým krokem výpočtu zmenšují.

Casimirův jev
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Relace neurčitosti nás mohou zaskočit i tam, kde bychom to nečekali. Od
základu nás nutí změnit nejen pohled na vše, ale i na nic. Nic - vakuum - naprostá
absence hmoty, je z hlediska kvantové teorie neobyčejně živý systém.

Řekli jsme si, že součin změny energie a časového intervalu musí být vždy větší
než jistá, sice velice malá, ale nenulová hodnota. Tím se nám otevírá možnost, jak
porušit zákon zachování energie. Po dostatečně krátkou dobu si můžeme od
vesmíru vypůjčit energii a nikdo si ničeho nevšimne. Čím kratší čas, tím větší
energii můžeme mít.

Vzpomeňme, že energie a hmota jsou v teorii relativity úzce svázány. Relaci
neurčitosti tedy můžeme vyslovit i tak, že na krátký okamžik vznikne úplně nová
částice a protože pak hned zase zanikne, naše makroskopické zákony zůstanou
nedotčeny. Přitom nikde není psáno, jaká částice to musí být. Může jít o elektron,
foton, celý atom uranu nebo třeba budovu Národního muzea. Jen to je důležité, aby
tyto objekty neexistovaly déle, než relace neurčitosti dovolí. To, co běžně
nazýváme vakuum, je z tohoto pohledu dynamický systém neustále vznikajících
a zanikajících částic.

Relace neurčitosti jasně vymezují, co je z principu pozorovatelné a co nikoliv.
Tyto částice patří do druhé skupiny, jsou nedetekovatelné. Proto je nazýváme
virtuální částice.

Má tedy cenu se něčím takovým zaobírat? Věda je přece založena na
experimentu a nepozorovatelné částice by měly patřit spíš do oblasti víry. Je sice
pravda, že jednotlivé virtuální částice mají tuto nectnost, ale svým společným
úsilím mohou způsobovat makroskopické měřitelné jevy.

Vezměme dvě rovnoběžné destičky a přibližme je co nejvíce k sobě. Hodně
blízko, třeba jen pár nanometrů. Aparaturu máme ve vakuu, o kterém jsme si právě
řekli, že je plné klokotajících virtuálních částic. I zde jsou. Všude, mezi deskami
i vně desek. Ale není jich všude stejně. Zatímco vně desek se mohou vytvářet
libovolné částice, rozuměj částice s libovolně dlouhými vlnovými délkami, mezi
desky se vejdou jen ty s krátkými vlnovými délkami. Hustota částic je tedy vně
desek větší a vytváří cosi jako přetlak a tiskne destičky k sobě silou, kterou
dokážeme naměřit. Tomuto jevu se říká Casimirův efekt a je třeba s ním počítat při
návrhu těch nejmenších elektronických součástek.
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casimirův jev. vně desek mohou vznikat
libovolné virtuální částice, mezi deskami

jen ty s krátkou vlnovou délkou. (wikipedie)
Náš seriál jsme začínali pokusem o mechanický pohled na mikrosvět a končíme

plně v duchu kvantové fyziky. S každým slovem tohoto vyprávění bylo stále
zřejmější, že nestojíme na pevné půdě. Přesto jsme se našich představ zoufale
drželi a snažili se usmířit svět malých a velkých měřítek. Zatímco připodobnění
atomu vodíku k malé Sluneční soustavě můžeme ještě považovat za dobrý nápad,
u relací neurčitosti srovnání s čímkoli známým chybí.

Panuje obecné povědomí, že kvantová fyzika je zajímavá pro své kvarky,
Higgsovy bosony a různé exotické stavy hmoty. Skutečné tajemství však ukrývá
v jedné nenápadné (ne)rovnici, v Heisenbergově relaci neurčitosti. Řečeno slovy
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profesora Kulhánka na dotaz, jaký vzkaz by zanechal budoucím generacím, kdyby
mělo dojít k přerušení vývoje civilizace: SVĚT NA MALÝCH MĚŘÍTKÁCH
NEKOMUTUJE.
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O temné hmotě a sférických
bastardech

S články o temné hmotě se v posledních letech roztrhl pytel, přitom o ní víme již
od třicátých let. Dnešní fascinace tématem je způsobena tím, že už s jistotou víme,
že jsme v koncích.

V běžném životě značí sousloví »být v koncích« něco negativního. Ve vědě to
znamená, že jsme prošli všechny klasické možnosti, jak vysvětlit zkoumaný jev
a žádná nedala uspokojivou odpověď. Pak je čas přijít s novou teorií, s novým
fenoménem a podrobit ho zkoušce. Větříme objev.

Před více než sto lety se Max Planck pokoušel rozluštit podstatu vyzařování
absolutně černého tělesa. Poctivě vyzkoušel vše myslitelné a na konec mu nezbylo,
než sáhnout po, tenkrát velice podezřelém, předpokladu, že se energie šíří
v kvantech. Zrodila se kvantová teorie. Tak to dopadá, když je věda v koncích.

O nějakých třicet let později zkoumal astronom Fritz Zwicky kupu galaxií
v souhvězdí Vlasy Bereniky. Zjistil, že jednotlivé galaxie by neměly držet
pohromadě, měly by se už dávno rozpadnout.
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Fritz Zwicky
Fritz Zwicky se narodil Češce a Švýcarovi v bulharské Varně a do konce života

pracoval v Kalifornii. Se vší ohleduplností je třeba podotknout, že byl problematická
postava. Na jedné straně se pyšnil neuvěřitelným vhledem do problému, vědeckou
intuicí a neortodoxním myšlením podepřeným kritickým přístupem. Tyto
superschopnosti však byly vyváženy společenskou neohrabaností až vulgaritou, ve
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které byl stejně vynalézavý jako ve fyzice.
Epizodní postava profesora Claudina v prvním dílu sci-fi povídky Měsíční tvář

přebírá některé Zwickyho manýry. Také nazývá, jako skutečný Zwicky, své studenty
sférickými bastardy. Sférickými proto, že jsou to stejní bastardi, ať se na ně podívá
z libovolného úhlu.

Galaxie jsou obrovská seskupení hvězd obíhajících kolem společného těžiště.
Jenomže rychlosti hvězd ve zkoumaných soustavách byly tak velké, že by je
gravitační síla galaxie nemohla udržet. Buď by ze systému uletěly, nebo by
přinejmenším změnily vzhled galaxie.

Vysvětlení je jediné. Rychlost jsme změřili přesně, gravitační síla musí být větší.
Je to možné. Gravitace se spočítá z celkové hmotnosti a tu jsme pouze odhadovali
ze svítivosti. Nápad to není špatný, svítivost koresponduje s počtem hvězd, které
tvoří většinu hmotnosti. Pokud je tu ještě další hmota, která nesvítí, je hmotnost
galaxie větší, tím pádem je větší i její gravitační soudružnost, které odpovídá
vysoká rychlost hvězd.

Protože taková hmota není vidět, říkejme jí skrytá nebo temná hmota. Dlouho
se po ní pátralo. Muselo by jí být hodně, Zwickymu vycházel poměr mezi svítící
a temnou hmotou 1:400. Jsou to vyhaslé hvězdy, temné mlhoviny, mezihvězdný
prach...? Je samozřejmé, že takové pátrání příliš nezaujme ani mnohé odborníky,
natož bulvár. Po několika desetiletích práce, marného hledání a honu na neutrina
se věda opět ocitla v koncích. Kdyby v galaxii bylo tolik hmoty, kolik vychází
z výpočtů, musela by se projevit i jinak. Žádný z vedlejších projevů však nikdo
nepozoroval.

Je možné, že máme špatnou teorii gravitace. Možná se na větších měřítcích
gravitace projevuje jinak. První pokusy na tomto poli vypadaly slibně. V roce 1983
navrhl Mordehai Milgrom modifikovanou newtonskou dynamiku, čímž usmířil
neposedné rotační křivky galaxií s vesmírnými zákony.

Hvězdáři však také nezaháleli. Pomocí efektu gravitační čočky zmapovali
rozložení gravitační síly ve vesmíru a došli k závěru, že takové komplikované
struktury můžeme těžko vysvětlit pouze na úrovni gravitačního zákona. Mnohem
snáze se dají naměřená data vysvětlit hmotou rozloženou po vesmíru v jakési
fraktální struktuře. Struktura by se dala připodobnit ke struktuře vaty. Dlouhá
vlákna a stěny, na jejichž průsečících se nacházejí galaxie.
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Numerická simulace rozložení temné hmoty podle vědců z MPI. Temná hmota je
vyznačena fialově, na křížení vláken její pavučiny se koncentruje žlutě zvýrazněná

svítící baryonová hmota (Max Planck Institut)
A jsme tam, kde jsme byli. Tato vlákna nikdo nikdy neviděl, jejich přítomnost se

dá pouze vypočítat z jejich gravitačních účinků. Žádné jiné efekty se nedostavují.
Nezbývá, než sáhnout po poslední zoufalé možnosti. Temná hmota musí být
neviditelná. Neviditelná ne proto, že je ve tmě. Temná hmota nesmí být vidět, ani
když na ni posvítíme. Musí mít i další exotické vlastnosti. Musí být nenahmatatelná,
jinak by svým odporem zpomalovala pohyb hvězd v galaxiích, nebo by svítící hmotu
jinak ovlivňovala.

Nenahmatatelná hmota? On to není tak nesplnitelný požadavek. Každodenní
zkušenost s hmatem nám přijde tak samozřejmá, že bereme uchopitelnost
předmětu jako základní vlastnost vesmíru. Ve skutečnosti to souvisí jen s jediným
fenoménem - s elektromagnetickou interakcí. Jednodušeji řečeno s citlivostí hmoty
na elektrický náboj.

Elektromagnetická interakce sehrává v každodenním životě větší roli, než
bychom na první pohled připustili. To je tím, že většina hmoty kolem nás je
elektricky neutrální, tak to vypadá, že ani žádný náboj nemá. Na mikroskopické
úrovni však elektrické náboje udržují atomy v patřičných rozestupech a starají se
o to, aby hmota tvořila struktury. Částice, které náboj opravdu nemají a nejsou na
elektrické síly citlivé, takovou hmotou bez nesnází pronikají a navzájem se s ní
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neovlivňují. Například sluneční neutrina, kterých projde každým čtverečním
centimetrem za sekundu asi 60 miliard, jsou pro nás velice obtížně zjistitelná
a dlouho trvalo, než je naše detektory vůbec zaregistrovaly.

Neutrina byla proto dlouho vážnými kandidáty na temnou hmotu. Když se však
podařilo jejich hmotnost změřit s dostatečnou přesností, ocitla se mimo podezření.

Při pátrání po temné hmotě doufáme, že kromě gravitace podléhá alespoň
nějaké další vesmírné síle. Spoléháme především na slabou interakci (jako
u neutrin) a jí podléhající částice WIMP (Weak Interacting Massive Particles).
V podezření jsou tzv. superpartneři ke klasickým částicím - tzv fotino, neutralino...
nebo axiony. Pak jsou na seznamu hledaných ještě částice interagující naopak
silně, tzv. SIMP (Strong Interacting Massive Particles), které by mohly do problému
vnést světlo.

Mnozí se také ještě nevzdali myšlenky, že za chybějící hmotou stojí prvotní
černé díry z období velkého třesku.

Vybrat si dnes některou z těchto variant je pouze otázkou osobního vkusu. Na
všech frontách se provádějí pokusy, všude jsme neúspěšní, takže je možné, že vše
je ještě jinak.

Poslední objev z nedávné minulosti zamíchal karty všem těmto teoriím bez
rozdílu. Při kontrole rotačních křivek galaxií vzdálených cca 10 miliard světelných
roků vyšlo najevo, že tyto galaxie nemají s temnou hmotou problém. Chovají se
tak, jako by tam žádná nebyla.

Objev je ještě příliš nový a nebyl ověřen. Pokud se však potvrdí, bude třeba si
uvědomit, že velká vzdálenost je ve vesmíru synonymem slov velké stáří. V tomto
případě se díváme na vesmír starý necelé čtyři miliardy let. Znamená to, že tenkrát
tu temná hmota nebyla?
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Jak vznikla měsíční moře
V prvním dílu sci-fi povídky »Měsíční tvář« dopadá na měsíční povrch kometa

a vytváří nové měsíční moře zaplněné tekutou lávou. Popišme si, jak tyto procesy
probíhaly ve skutečnosti, jak vznikala skutečná měsíční moře a zda je možné, aby
i v současnosti k něčemu takovému došlo.

Na pozorování měsíčních moří nepotřebujeme žádné speciální zařízení, jsou
vidět i pouhým okem, jako velké tmavé skvrny na stříbřitém povrchu. Pak už stačí
i docela malý dalekohled a objevíte další důležitý objekt - měsíční kráter. Tyto dva
diametrálně odlišné typy objektů jsou kupodivu blízcí příbuzní. S jistotou to víme
teprve nějakých padesát let.

Dlouhou dobu převládal názor, že krátery na Měsíci jsou vulkanického původu.
Byli to kupodivu astronomové, kteří tuto domněnku podporovali, zatímco geologové
poukazovali na významné odlišnosti od pozemských vulkánů. Bylo tu mnoho
modifikací vulkanické teorie. Většinou se psalo o specifickém druhu odplynění
Měsíce.

Postupně vulkanická domněnka upadala v nemilost na úkor správné impaktní
teorie. Definitivní tečku za sporem přinesly až výpravy na Měsíc. Těžko prosazovat
vulkanický původ kráteru o průměru v řádu mikrometrů.

Děj dopadu meteoritu a vznik kráteru nelze popsat obecně. Např. mikrokráter
a kráter, kde průměr měříme v kilometrech, nevypadají ani vzdáleně jako příbuzné
útvary. Je zřejmé, že se při vzniku uplatňovaly úplně jiné procesy. Nebudeme se
věnovat všemu, nás zajímají hlavně ty větší struktury.

V první fázi kontaktu meteoritu s povrchem dochází k prudkému stlačení hmoty,
s tím i k jejímu zahřátí. Většina pohybové energie se mění v teplo, meteorit se taví,
posléze vypařuje.

Nepředává se však pouze energie, ale i hybnost. Při takhle velkých energiích
a krátkých časech se nestačí hybnost předat celému Měsíci a postupuje povrchem
jako rázová vlna. Vytváří soustředná pohoří a hlubinné praskliny.
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Kráter Tycho s typickým středovým vrcholkem (Wikipedie)
V této chvíli je kráter asi nejobjemnější. Původní materiál povrchu je dílem

vymrštěn, dílem zatlačen do hloubky, zbytek se vypařil. Hmota meteoritu se
vypařila téměř všechna. Vzápětí však kondenzuje, dopadá zpět a zasypává / zalévá
kráter, dno se po přestálém tlaku odpružuje a vrací zpět. Vzniká středový vrcholek.

Vyvržený materiál, který nedopadne zpět do kráteru, se rozlétá do všech stran
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a vytváří další, takzvané sekundární krátery. Proto můžeme kolem větších kráterů
dodnes pozorovat tzv. radiální rýhy, které jsou tvořeny právě těmito krátery.
Působením eroze (na Měsíci prakticky jen dopady dalších meteoritů a také působení
kosmického záření a slunečního větru) tyto rýhy tmavnou a stávají se méně
nápadné.

Tentýž kráter s dobře patrnými radiálními rýhami. (Wikipedie)
Opravdu velké meteority dokážou poškodit kůru planety natolik do hloubky, že

prasklinami pronikne magma a zalije vnitřek kráteru. K tomu pravděpodobně došlo
při vzniku měsíčních moří. Všechna ta tmavá místa, která dnes vidíme na Měsíci,
jsou tedy vyplněna kdysi vylitou a opět ztuhlou lávou.

Kdyby dnes na Měsíc dopadl tak velký asteroid, který kdysi stál za vznikem
některého z měsíčních moří, k žádnému vylití lávy by již asi nedošlo. Měsíc za těch
pár miliard let vychladl. Zda vychladl zcela nebo jen částečně, je předmětem sporů,
jisté však je, že v potřebné hloubce již magma tekuté není.

Jsou však i jiné mechanismy vzniku moří. Příkladem může být Mare Orientale.
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Snímek Mare Orientale ze sondy Lunar Orbiter 4 (Wikipedie)
Nenechte se zmást názvem, Mare Orientale není na východě, ale na

západě. Ve světových stranách na Měsíci panoval poněkud zmatek, který
je již naštěstí pryč a připomínají ho pouze některé nesmyslné místní
názvy. Strana měsíčního disku, která je natočena k místu, kde Měsíc vyšel
nad obzor (tedy na východ), byla nazvána jako východní. Je to z principu
špatný geocentrický pohled, proto byly později světové strany
pojmenovány z pohledu obyvatele Měsíce. Hvězdy tedy na Měsíci
vycházejí dle očekávání na měsíčním východě a zapadají na měsíčním
západě... kde se ovšem nachází Mare Orientale. Je tak na západě, jak jen
může být, aby bylo ještě vůbec pozorovatelné ze Země. Ještě kousek
a bylo by již za rohem. 

Meteorický původ Mare Orientale je zřejmý již z jeho kruhové struktury. Zřetelně
jsou vidět dvě vnější soustředné terénní vlny - důsledek šokové vlny prostupující
Měsícem po dopadu. Teprve za třetím valem (počítáno zvenčí) začíná vlastní moře,
kráter zalitý ztuhlou lávou. Některé modely naznačují, že meteorit nemohl mít
dostatečnou energii k proražení měsíční kůry. Magma tu patrně vzniklo pouze
roztavením horniny. Zůstává otázka, proč se neodpařila jako u jiných kráterů, různé
modely přistupují k odpovědi různě. Ve sci-fi povídce »Měsíční tvář« si můžete
přečíst naši, žádným výpočtem ani žádnou simulací nepodloženou hypotézu.
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Proč to nespadne - magnetická
levitace 1.díl

Ve Sluneční soustavě je dost míst, kde může probíhat magnetická levitace
zadarmo, bez dodávání energie.

Ve čtvrtém dílu sci-fi povídky Měsíční tvář se seznámíme se zařízením na umělou
gravitaci, kde probíhá rehabilitace měsíčních kosmonautů odvyklých normálnímu
tíhovému zrychlení. Není to žádný zázračný přístroj, jedná se vlastně o pomalu
zrychlující centrifugu, ve které pacienti žijí, dokud znovu nepřivyknou normální tíze.

Z mechanických důvodů nemůže být tak obrovské zařízení realizováno jako
kolotoč s pevnou osou, spíše jde o vlak na klopené dráze. Aby bylo dosaženo
minimálního tření, drží se nad povrchem pomocí magnetické levitace. Ve vakuu
a v prostředí měsíční noci, kdy je materiál dráhy přirozeným způsobem podchlazen
až za bod supravodivosti, jezdí vlak prakticky zadarmo.

Vlak prohánějící se po měsíčním povrchu je zatím opravdu jen námět do sci-fi
povídky. Principy magnetické levitace však ne, využívají se již v současnosti na
Zemi. Jak je vůbec možné pomocí magnetu vzdorovat gravitaci a jak k tomu využít
supravodivost je námětem následujícího článku.

Kdo by se v dětství nepokusil nechat vznášet se obyčejný magnet. Není třeba
velkých znalostí, aby nás napadly hned dva způsoby, jak toho docílit. Zaprvé
můžeme do výšky připevnit jeden magnet a druhý umístit pod něj tak, aby se jeho
tíhová síla a přitahování k hornímu magnetu vyrušily. Musí přece existovat
rovnovážná poloha, kde je výslednice sil nulová. Zkusili jste to? Určitě se to
nepovedlo. Ta rovnovážná poloha existuje, ale je asi tak vratká, jako byste se
pokoušeli postavit dvě jehly na sebe.

Druhý způsob vypadá nadějněji. Magnety se přece mohou i odpuzovat. Což tak
jeden z nich položit na zem a druhý umístit souhlasným pólem nad něj? Takové
uspořádání si rovnovážnou polohu vyhmátne samo. Je tu však jiná potíž, horní
magnet sklouzne stranou, nebo se okamžitě přetočí nesouhlasným pólem dolů
a bleskurychle se přitáhne.

Můžeme zkoušet mnoho modifikací experimentu, nikdy nenalezneme stabilní
řešení. Mimoděk jsme objevili tzv. Earnshawovo pravidlo. Pan Earnshaw ho v roce
1842 dokázal pro elektrostatické síly, ale pro magnety platí také. Pravidlo je
nekompromisní, pokud je magnetická levitace možná, pak jedině tehdy, když
porušíme některou z jeho vstupních podmínek.

O to se můžeme pokusit třeba tak, že by byl jeden z magnetů aktivně řízený.
Kdyby podle údajů z nějakých čidel měnil velikost a směr svého magnetického pole.
Jistě by se takové zařízení sestavit dalo, ale je to zbytečné. Příroda sama podobný
efekt nabízí.
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Vzpomínáte ze školy, co se děje s drátěnou smyčkou, když kolem ní pohybujete
magnetem? Začne jí procházet elektrický proud. Takhle se dá elektřina vyrábět ve
velkém.

Bohužel se tato látka ve škole probírá tak rychle, že se dozvíme další fakta ještě
dříve, než nám dojde, že tu něco nehraje. Podle Newtonových zákonů se přece
jakékoli těleso, tedy i magnet, musí díky své setrvačnosti navěky pohybovat. Když
přitom generuje v okololežících drátech elektrický proud, měla by být elektrická
energie zadarmo. Jednoduchým experimentem založeném na prozkoumání
složenek od energetických závodů zjistíme, že tomu tak není.

Vysvětlení je jednoduché. Magnet je v přítomnosti elektrického vodiče brzděn.
To proto, že v elektrice je všechno symetrické. Nejen, že pohybující se magnet
vybudí ve vodiči elektrický proud, ale elektrický proud procházející vodičem zase
vybudí magnetické pole. To magnetické pole je vždy orientováno tak, že působí
proti směru pohybu magnetu.

Možná by se nám podařilo navrhnout z principu nesprávný, ale zato názorný
model, ve kterém by byl magnet spojen převody a táhly se všemi elektrony ve
vodiči. Pohyb magnetu by se převodem přenášel na všechny ty nosiče náboje,
jejichž pohyb tvoří elektrický proud. Je zřejmé, že elektrické náboje přes ta všechna
táhla působí zpátky na magnet a zpomalují ho.

Magnet pohybující se ve vodorovném směru
bude ve smyčce generovat elektrický proud,

který vybudí magnetické pole snažící se zabránit
pohybu magnetu. (SlidePlayer)

Pro nás je nyní nejdůležitější poznatek, že se magnet v přítomnosti vodičů
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pohybuje obtížněji, než nemagnetické těleso. Položíme-li na zem drátěnou smyčku
a necháme-li do ní padat magnet, bude jeho pád zpomalen.

Chceme ještě více zpomalit? Přidáme ještě jednu soustřednou smyčku. Nebo
více smyček. Můžeme jimi vyplnit celou plochu, až nám dojde, že nemusíme ztrácet
čas s drátem a použijeme rovnou plech. Magnetické pole v něm už samo vidí
nekonečně mnoho tenkých vodivých smyček, kterými protékají proudy. Těmto
proudům se říká vířivé proudy.

Dokázaly by vířivé proudy vytvořit takové magnetické pole, které zadrží padající
magnet? Co se týče směru, není pochyb. Ukázali jsme si, že magnetické pole
vířivých proudů je vždy orientováno proti změně vnějšího magnetického pole.
S otázkou velikosti pole je to složitější. Měla by stačit, ale ze zkušenosti víme, že
když pustíme magnet na plech, tak vždy dopadne.

Až do teď jsme uvažovali ideální případ. Pokus, ve kterém jsme zanedbávali
elektrický odpor vodiče. Ve skutečnosti musí být vířivé proudy neustále přiživovány
měnícím se magnetickým polem, jinak rychle klesnou na nulu, odpudivá síla
přestane působit a magnet opět začne padat. Padající magnet sice vybudí další
proudy, ale ty opět rychle zanikají, a tak jediné, co snad zaznamenáme, je poněkud
zpomalený pád magnetu.

Čím bude elektrický odpor materiálu menší, tím déle vířivé proudy vydrží. Ve
chvíli, kdy použijeme supravodivý materiál, proudy nezaniknou vůbec a s nimi ani
jejich magnetické pole. Supravodič se vlastně stává permanentním magnetem,
který je přesně nastaven tak, že udrží druhý magnet ve vzduchu.

Běžně se tento jev vysvětluje pomocí pojmů diamagnetismus a vytlačování
magnetických siločar. To jsou vysvětlení správná a možná i názornější, vyžadují
však víru v to, že siločáry jsou schopny něco vytlačovat. Opravdový fyzik
samozřejmě bez důkazu nevěří, vytlačování magnetických silokřivek je jev
odvoditelný, nicméně přesahuje rámec tohoto povídání.

Článek začínal slovy, že jsou ve Sluneční soustavě místa, kde by byla levitace
zadarmo. Toto tvrzení souvisí právě se snadnou dosažitelností nízké teploty, která
je dodnes pro supravodivost nezbytná. Jak konkrétně supravodivost vzniká, si
povíme příště.
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Jak funguje supravodivost -
magnetická levitace 2.díl

Matematika nutná k pochopení supravodivosti vyžaduje bezpodmínečnou znalost
sčítání a odčítání jedné poloviny. Ve sci-fi povídce Měsíční tvář jezdí vlak na
magnetickém polštáři. V minulém dílu jsme si ukázali princip, na jakém funguje
jeden typ magnetické levitace. Nakonec se ukázalo, že ještě potřebujeme materiál
s nulovým elektrickým odporem. Takové materiály existují, ukážeme si, jak to
dělají.

Již na základní škole se učíme, že s klesající teplotou klesá i elektrický odpor
vodiče. Když je pan učitel sdílný, prozradí ještě, že za velice nízkých teplot je tento
odpor nulový a mluvíme o supravodivosti. Tím nevědomky napáchá škodu, protože
to vypadá, jako by supravodivost byla jakási konečná stanice postupného snižování
odporu. Jsou to však dva spolu nesouvisející fenomény. Pokud u nějakého materiálu
k supravodivosti dojde, je to skokem. Do dosažení kritické teploty nic nenapovídá
tomu, že odpor klesne tak náhle.

Vysvětlení tohoto jevu je více, protože je i více druhů supravodivosti. Každé
však potřebuje kvantovou mechaniku. Vybereme si ten druh supravodivosti, kde se
kvantová mechanika obejde bez neuvěřitelností typů Schroedingerova kočka nebo
průchod jedné částice dvěma otvory najednou. Budeme potřebovat jen matematiku
sčítání jednoduchých zlomků, konkrétně jedné poloviny. Nejprve však musíme do
mikrosvěta přece jen trochu zabrousit.

Už když nám ve škole řekli, že světlo je hmota tvořená proudem částic
nazývaných fotony, tušili jsme, že tu něco nehraje. Jak je možné, že tato hmota jen
tak vzniká, když zapneme vypínač, a jak je možné, že zase beze stopy zmizí, když
dopadne na překážku. Takhle se přece běžná hmota nechová. Mění své formy,
skupenství nebo třeba chemicky reaguje, ale ze světa jen tak nezmizí, ani se
neobjeví.

Fyzika si je této zvláštnosti vědoma a vysvětluje ji tím nejjednodušším
způsobem. Částice v prvním přiblížení dělíme do dvou hlavních skupin, na tzv.
fermiony a bosony.

Mezi bosony patří například částice, které zprostředkovávají silové působení.
Nejznámější jsou právě již zmíněné fotony. Bosony jsou částice velice přítulné,
vůbec jim nevadí zaujmout stejný kvantový stav, jejich počet se nemusí nutně
zachovávat. Jako vše v mikrosvětě, i jejich pohyb se popisuje pomocí statistiky. Tu
poprvé zpracoval Bose a Einstein. Podle prvního z nich se částice nazývají bosony.
Při objevování pravidel si oba pánové uvědomili, že tu hraje důležitou roli jeden
parametr. Tento parametr má poněkud nešťastný název - spin. Nešťastný proto, že
evokuje představu rotace. Ve skutečnosti se zde nic neotáčí, je to míra vnitřního

176



momentu hybnosti, tedy něco, co nemá v klasické fyzice obdobu. Nebudeme si tedy
veličinu představovat, bude nám stačit, že je boson charakterizován jakýmsi číslem,
které nabývá pouze celočíselných hodnot.

Pak jsou tu fermiony, částice, které tvoří hmotu, na kterou si můžeme sáhnout.
Například tedy atomy. Jsou to částice nesnášenlivé, nic na světě je nedonutí sdílet
stejný kvantový stav. Právě této vlastnosti vděčíme za veškerou rozmanitost
přírody. Pevná hmota, chemické i fyzikální vazby, samy atomy, to vše tu je díky
nesnášenlivosti fermionů. Jejich interakce podléhá Fermi-Diracovu statistickému
rozdělení, proto se mluví o fermionech. Podobně jako u bosonů, i zde je
charakteristickou hodnotou spin částice. V tomto případě však nabývá
neceločíselných hodnot, konkrétně lichých násobků jedné poloviny.

Uhodnete, kteří pasažéři se chovají jako fermiony a kteří jako bosony?
V pionýrských dobách kvantové mechaniky vypadaly poloviční spiny velice

podezřele, panovala obava z dalšího dělení hodnot spinu, čímž by padla celá
filosofie diskrétních hodnot. Brzy se však ukázalo, že jde spíše o historickou smůlu.
Pokud by si pánové Fermi s Diracem pospíšili a přišli se svou statistikou dříve,
patrně by zavedli pro své částice celočíselný spin nabývající lichých hodnot
a bosony by později získaly hodnoty sudé. Díky historickému omylu musíme počítat
u fermionů s polovičními spiny, což je však komplikace dotýkající se maximálně
editačních možností.

Vraťme se k elektrickému proudu. Víme, že je to usměrněný pohyb elektricky
nabitých částic. Většinou se jedná o elektrony, může však jít třeba i o nabité ionty.
V každém případě jde o fermiony, tedy o nesnášenlivé částice, které se vodičem
neprodírají právě snadno. Díky své nesnášenlivosti dochází ke srážkám se
strukturou hmoty i mezi nimi samotnými. To se makroskopicky projevuje jako
elektrický odpor.

Kdyby elektrony patřily mezi bosony, tyto problémy by neměly. Bose -
Einsteinovo statistické rozdělení by jim zabezpečilo bezproblémový prostup.
Jenomže kdyby byly ryby...

Zkusme čistě matematický trik. Co se stane, když sečteme dvě poloviny?
Dostaneme celistvou hodnotu. Spin elektronu může nabývat hodnot plus nebo
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mínus jedna polovina. Dva elektrony pak mají dohromady spin -1, 0 nebo +1, tedy
celistvý. Dva elektrony se z dostatečné vzdálenosti musí jevit jako boson!

Problém se zdá vyřešený, budeme elektrický proud realizovat posíláním
elektronů po dvojicích (tzv. Cooperovy páry). Ty se budou dohromady chovat jako
boson a nepocítí elektrický odpor. Úskalí spočívá v tom, že elektronům se do
párování moc nechce. Mají stejný náboj, odpuzují se. Jak je přesvědčit ke
spolupráci?

Přesvědčit je k tomu může jedině prostředí, respektive částice, které se tu
nacházejí. Není to tak triviální, jak se zdá. Kromě krystalické mřížky tu létá ještě
cosi dalšího - fonony. Není to překlep, opravdu nejde o fotony, ale o fonony, částice
zvuku.

Krystalická mřížka materiálu neustále kmitá, můžeme pozorovat akustické vlny
a různé jiné vibrace. Tyto vibrace se šíří v jakýchsi vibračních kvantech, která se
chovají jako reálné částice. Ačkoli doopravdy neexistují (proto se jim říká
kvasičástice), tváří se, jako by se světem kolem doopravdy interagovaly. Právě ony
jsou zodpovědné za to, že dokáží udržet Cooperovy páry pohromadě.

Zde leží i odpověď na otázku, proč supravodivost při vyšší teplotě mizí. Rušivý
tepelný pohyb v krystalické mřížce má na tvorbu fononů destruktivní vliv.
Cooperovy páry zanikají, (kvasi)boson se rozpadá na dva fermiony a ty nedokážou
materiálem projít bez odporu.

První díl tohoto povídání začal úvahami o magnetické levitaci. Podle toho, co
jsme si tu ukázali, by se měl supravodič prozradit tím, že v magnetickém poli
levituje, nebo naopak tím, že nad ním bude levitovat magnet. Můžete si to ověřit
i ve školní laboratoři. Dnešní supravodivé materiály získávají své kouzelné
vlastnosti při sice nízkých, nicméně jen s malými obtížemi dostupných teplotách.
Supravodivý materiál stačí položit do misky a zalít tekutým dusíkem. Pinzetou nad
něj umístíme magnet. Magnet bude levitovat, dokud se dusík nevypaří a teplota
supravodiče nestoupne nad kritickou mez.
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Nemagnetická levitace - lifter
Nad pracovním stolem se vznáší lehká konstrukce ze špejlí a alobalu. Se zemí je

spojena pouze dvěma napájecími vodiči. Nikde ani stopa po magnetech, Thomas
Townsend Brown věří, že objevil rušičku gravitace.

V minulých dílech jsme probírali principy magnetické levitace. Efekt je založen
na vzájemném odpuzování magnetů. Jeden magnetický pól musí být na zemi, druhý
levituje nad ním, sedě na magnetickém poli jako na sloupu. Nazíráno z tohoto úhlu
by bylo možné pojem levitace zpochybnit. Co je to za levitaci, když se o něco opírá!
Co kdyby se však nějaký objekt vznesl jen tak, bez viditelného důvodu, nezávisle na
tom, zda v okolí je nebo není nějaké magnetické pole? Taková zařízení existují,
mají název lifter. Nemají žádné pohyblivé součásti. Vlastně skoro žádné součásti.
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Thomas Townsend Brown ve své laboratoři (Wikipedie)
První lifter zkonstruoval již roku 1920 Thomas Townsend Brown. Protože se jeho

zařízení opravdu vznášelo a k pohonu používalo elektrickou energii o vysokém
napětí, domníval se nesprávně, že objevil přístroj na rušení zemské gravitace. Tak
tomu bohužel (naštěstí?) není, princip je mnohem prozaičtější, nicméně neméně
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zajímavý. Thomas Townsend Brown zkonstruoval první (proudový) iontový motor.
Řekli jsme, že lifter nemá skoro žádné součásti. V podstatě je to uzavřená

plechová ohrádka, nad kterou je veden tenký drát. K ohrádce je připojen jeden pól,
k drátu druhý. Vše se pospojuje špejlemi nebo nějakým jiným dobře izolujícím
materiálem. Pak jen připojíme na nějakých 20-30 tisíc voltů a lifter se svižně
vznese.

Děje, které zde probíhají, není obtížné popsat, pouze si zavedeme terminologii.
Předně nebudeme říkat plechová ohrádka a tenký drát, nýbrž elektroda. Té horní
elektrodě z tenkého drátu budeme říkat koronový vodič (obvykle, ale ne nutně, je
připojená ke kladnému pólu), spodní plechové ohrádce sběrač (obvykle záporný).
Pojem koronový vodič již napovídá, že tu dochází ke koronovému výboji, při kterém
se ionizují molekuly vzduchu. Vysoká intenzita elektrického pole dokáže vytrhnout
z elektronového obalu kyslíku a dusíku elektrony a tak je okolí elektrody za chvíli
plné volných záporných elektronů a kladných iontů.

Protože je koronový vodič připojen ke kladnému pólu, začnou se od něj kladné
ionty odpuzovat a přitahovat ke spodnímu záporně nabitému sběrači. Vlastně jsme
vyrobili jednoduchý urychlovač, který funguje jako tryskový motor. Bez jakýchkoli
pohyblivých částí jsme postavili vzduchové čerpadlo, které shora nasává vzduch,
fouká ho dolů a vzniklá reaktivní síla ho vynáší do výšky.

Je tu ovšem jedna vada na kráse. Koronový vodič sice vymrští ionty pryč od
sebe, čímž se urychlí, jenomže zmíněné ionty nakonec narazí do sběrače, předají
mu svou hybnost a lifter srazí zase zpět. Jsme v podobné situaci jako baron Prášil,
když sám sebe vytáhl za vlasy z bažiny. I u něj to byl zpočátku dobrý nápad, ruka
skutečně táhne hlavu ven, ale sama tlačí tělo přes rameno zpět do bažiny. Jak
u lifteru, tak u barona se síly dokonale vyrovnají. Jenomže lifter reálně létá, musí tu
být ještě nějaký další mechanismus.
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Lifter trojúhelníkového půdorysu vznášející se nad laboratorním stolem. (Wikipedie)
Úplně jsme zapomněli na to, že prostor mezi elektrodami je plný molekul

vzduchu. Naše urychlené ionty do nich narážejí a ztrácejí svou rychlost. Tuto
rychlost přebírají molekuly vzduchu, jenomže ty jsou neutrální a nemají důvod se ke
sběrači přitahovat, natož do něj narážet. Prolétají kolem něj bez povšimnutí
a pokračují směrem k zemi. O tom se můžeme přesvědčit třeba kouřem, který
zvizualizuje proudnice.

Vizualizace nasávání vzduchu pomocí kouře
Jak by to dopadlo, kdybychom změnili polaritu, začal by vzduch foukat

obráceně? Kupodivu ne, přístroj není zkonstruován symetricky. Sběrač není schopen
ionizovat molekuly, to dokáže jen tenký koronový vodič. Proto je sběrač vytvořen
z ploché hladké fólie případně ještě zkroucené do oblouku, aby na něm bylo co
nejméně ostrých hran. Schopnost vytrhávat ionty z atomů je závislá na křivosti
elektrody. Rovinná elektroda ionizovat nedokáže, zatímco tenký koronový vodič
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vytváří ve své blízkosti pole takové intenzity, které žádný atom nedokáže
vzdorovat.

Postavit si lifter doma na koleně není žádný problém, je to spíš otázka odvahy
pracovat s tak vysokým napětím. Vysokonapěťový zdroj se dal ještě poměrně
nedávno vymontovat z jakékoli CRT obrazovky, které dnes už zmizely i ze smetišť.
To je samozřejmě jen drobná překážka, dostatečně zarputilý badatel ji jistě snadno
překoná. Jemu věnujeme několik následujících rad.

1) Vykašli se na to, život je cennější.
2) Vem si to někam dál od domu, nemusíš vybít celou rodinu.
3) Přítel v bezpečné vzdálenosti nechť má v ruce hlavní spínač a mobil

s předvoleným číslem 155.
4) Vysoké napětí se chová jinak, než dvě ploché baterky. Lifter není varná

konvice. Izolace nefungují, jak jsi zvyklý, proud se šíří i jiskrou.
5) Účinnost motoru je poměrně vysoká (50x vyšší než u klasických proudových

motorů), přesto by měla být konstrukce co nejlehčí; při elektrickém výkonu 1 W
motor unese asi 1 g.

6) Čím blíže k sobě jsou elektrody, tím je motor výkonnější, ale když jsou příliš
blízko, začínají přeskakovat jiskry, které účinnost snižují a poškozují konstrukci.
Elektrická pevnost vzduchu je cca 1 mm na kV. Při napětí 30 kV by měly být od
sebe asi 3 cm.
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Kosmická strava
Kosmonautika je příšerně drahá záležitost, to je neoddiskutovatelný fakt. Stačí

se podívat na rozpočet NASA a propadáme se do mdlob při představě, co
užitečného by se za ty peníze dalo pořídit.

Je to trochu nespravedlivé, podobně jako u základního výzkumu, který přinese
mnohem více peněz, než se do něj vložilo, ale někomu jinému. Právě tak i ta
kosmonautika se již několikanásobně zaplatila na aplikacích souvisejících
s výzkumem nových technologií a materiálů. To, v jakém dnes žijeme přepychu, je
velkým dílem také díky kosmonautice.

S oblibou se v této souvislosti mluví o slitinách pro endoprotézy, o textiliích
airbagu apod. Nemusíme chodit k ničemu tak speciálnímu. Produktem kosmického
výzkumu je třeba i suchý zip. Nebo... ...nebo některé technologie výroby
dlouhodobě uchovávatelných potravin. Všechny ty kaše v prášku, pytlíkové polévky,
ozařované potraviny by nejspíš světlo světa poznaly i bez kosmických lodí. Otázka
je, kdy, a zda by byla nabídka tak pestrá a technologie dostatečně propracované.
Je jisté, že dobře zaplacený požadavek kosmické agentury vývoj velice urychlil.

Čím modernější kosmická strava je, tím méně futuristicky vypadá. Zatímco
v počátcích bylo jídlo převážně v hliníkových tubách, dnes stále více připomíná
plastová balení, která najdeme v supermarketu. Vysvětlení je jednoduché, alespoň
pro stravu, kterou jedí američtí astronauté.

Americká strana nechává kosmickou výživu na starost soukromým
potravinářským firmám, které poznatky svého vývoje obratem zužitkovávají i ve
veřejném sektoru. Přesto tu rozdíly nalezneme.

Obaly potravin pro kosmické strávníky často slouží i jako nádoby na vaření
a posléze servírování. Ve stavu beztíže je nemyslitelné, aby se časově již tak
přetížený astronaut vztekal při vaření něčeho, co mu samovolně odpluje z plotny.
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V plastech nalezneme vše od sušenek, přes dehydrovaný špenát až po steak.
Mezi příbory nesmí chybět nůžky. (Wikipedie)

Příbory mají na vesmírné stanici stejné, jako na Zemi, pouze jsou tu navíc
nůžky. Těmi odstřihnou vršek sáčku s dehydrovanou potravinou a natlačí do něj
vlažnou nebo horkou vodu. Někdy je třeba ještě krátký ohřev v mikrovlnce a může
se prostírat. Prostírá se v témže sáčku.

Další rozdíl se týká hlavně pečiva. Ve stavu beztíže si asi astronauté budou
muset navždy odepřít rozkoš zakousnutí do křupavého rohlíku. Drobky poletující po
vesmírné stanici jsou potenciálně nebezpečné pro jiné její obyvatele. Je to
diametrálně odlišný pocit, když bagetu sníte, a když ji vdechnete. Proto je pečivo ve
vakuových baleních již předkrájeno na kousky velikosti jednoho sousta.

Druhá cesta spočívá ve výrobě pečiva z nedrobivého těsta. Vesmírný krajíc
připomíná spíš tortilu, kterou si lze namazat burákovým máslem nebo čímkoli
jiným, ale hlavně lepivým.

Ruská strana do kosmonautiky soukromý sektor již tradičně moc nepřibírá. Má to
své klady i zápory. Zápory jsou jasné, vyvinuté technologie se jen obtížně dostávají
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mezi veřejnost. Zatímco vyjmenovat všechny aplikace, materiály a technologie,
které těží z amerického vesmírného programu, je daleko mimo rozsah tohoto
článku, u těch ruských si vzpomeneme možná na robota v Černobylu využívajícího
podvozek slavného Lunochodu a možná jen několik málo dalších aplikací.

Najdeme však i kladné stránky. Například u probíraných potravin. Rusové
vyrábějí potraviny pro své kosmonauty bez účasti veřejného sektoru, takže je mají
plně pod kontrolou. Výroba připomíná manufakturu, údajně tímto přístupem
dosahují vyšší kvality a lepší chuti.

Zvláštní kapitolou je ruská záliba v konzervách. Samozřejmě mají hodně
potravin balených v plastu, ale plechové konzervy se jim opustit nechce. Ve sci-fi
povídce Měsíční tvář svou úlohu sehrála i plechovka medu. To není autorská
licence, med v plechu se na kosmickou stanici vozí dodnes. Je to s podivem,
uvážíme-li, jak se v kosmické dopravě šetří každým kilogramem a nakonec
i objemem. Prázdnou plechovku je totiž třeba nějak zlikvidovat a jistě zabere více
místa, než by zabral zmuchlaný sáček.

Ruská kuchyně je bohatá na plechovky (Kosmonautix)
Další rozdíl ve stravování mezi oběma stranami je dnes již minulostí. Z počátku

americká strana prosazovala svobodu ve všem. Brala, že je každého jeho věcí, co
bude ve vesmíru jíst. Dá se tušit, že pro Rusy bylo něco takového nemyslitelné
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a měli i jídlo jasně naplánované a rozvržené. Časem se ukázalo, že tento způsob je
lepší. Dnes jsou jídelníčky všech obyvatel kosmické stanice pečlivě sestavovány,
aby obsahovaly všechny důležité komponenty v doporučených dávkách. Osobní
vkus je však též brán v potaz, menu je sestavováno ve spolupráci s kosmonautem.

Kosmická strava je údajně více kořeněná. V beztížném stavu, navíc s jídlem
uzavřeným v sáčku, se špatně šíří aromatické složky potraviny, a to je třeba
dohánět na chuti. Kupodivu, čerstvé potraviny, jako ovoce a zelenina, na své chuti
neztrácejí, tak se mohou servírovat bez úprav. Dnes to již lze, chladnička na
vesmírné stanici se už nepovažuje za luxus.

A jak je to s kouřením a pitím alkoholu? Kouřit se nesmí. Zákaz se však podařilo
prosadit teprve s vyspělými environmentálními systémy, které zaznamenají
přítomnost kouře. Jsou svědectví, že do té doby se občas nějakou krabičku cigaret
podařilo do kosmu dostat Rusům i Američanům.

Zrovna tak platí i zákaz alkoholu, ačkoli na ruské straně se dříve jistá malá
dávka povolovala. K tomu se váže diplomatický incident z roku 1975, kdy se ve
vesmíru poprvé spojily kosmické lodě Sojuz a Apollo. Došlo samozřejmě i na
výměnu potravin. Američané obdrželi i tubu s nápisem Vodka. Neradovali se
dlouho, ukázalo se, že jde o vtip, v tubě byl boršč. Zda k podrážděným komentářům
došlo před nebo až po otevření tuby, se už nedovíme.
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Laserové ochlazování
Zní to podivně. Propálit, zapálit nebo ohřát, věříme, že tohle všechno laser

dovede. Ale že by něco ochladil?
Když přiblížíme ruku k žárovce, cítíme sálavé teplo. I ty moderní úsporné

žárovky hřejí. Ne tolik, ale i tady je to cítit. Laserové světlo je konec konců také
světlo. Třebaže v něm nemusí být tepelné paprsky, stále je to tok energie, který
když dopadne na hmotu, tak se v teplo musí zákonitě proměnit. Abychom pochopili,
jak laserovým paprskem ochladit, musíme si nejprve vysvětlit několik spolu
nesouvisejících jevů.

Dopplerův efekt
Začneme nebezpečným pokusem, ke kterému budeme potřebovat dálnici.

Vylezeme na lávku a počkáme, až bude provoz v obou směrech stejný. Jinými slovy,
všichni pojedou stejně rychle a tam i nazpět projede v měřenou dobu stejný počet
aut. To je ta správná chvíle pro náš pokus. Sami vsedneme do auta, vyjedeme
a opět budeme počítat auta. Asi nikoho neudiví, že v našem směru nás předjede
méně aut, než potkáme v protisměru. Kdybychom jeli stejně rychle jako ostatní,
nepředjel by nás nikdo, zato v protisměru bychom napočítali dvojnásobný počet
aut, než kdyby naše auto stálo.

Nejsme první, kdo si tohoto jevu všiml. Předešel nás Christian Doppler již v první
polovině devatenáctého století. Neměl, pravda, k dispozici dálnici, ale vystačil si
s počítáním fiakrů při procházce v Pařížské ulici. Frekvence přijíždějících kočárů byla
evidentně vyšší, než frekvence těch, které ho na vycházce předjížděly.

Pravidelné rozestupy a neustále přicházející proud fiakrů mu připomněly vlnění.
Vždyť je to podobné, tam, kde jede fiakr, si může představit vrcholek vlny,
rozestupy mezi nimi odpovídají vlnové délce. Je-li toto přirovnání správné, měl by
zaznamenat vyšší frekvenci i u vlnění, pokud se přibližuje k jeho zdroji, nebo pokud
se přibližuje zdroj k němu.

188



Vizualizace Dopplerova jevu je vhodný motiv na karnevalovou masku (YouTube)
Náš svět je plný vlnění. Třeba světlo je vlnění. Christian Doppler se pokusil tímto

jevem vysvětlit barvu některých dvojhvězd. Jestliže se k nám jedna složka
dvojhvězdy přibližuje, měla by se frekvence jejího světla zvyšovat, tedy její barva
by se měla posunout k modré části spektra, a naopak vzdalující se hvězda by měla
červenat.

Dnes víme, že toto vysvětlení barvy dvojhvězd není správné, nicméně princip
změny frekvence ano. Podle posunu spektrálních čar ve světle hvězdy dokážeme
určit, zda se hvězda vzdaluje, či přibližuje, a jak rychle.

Ačkoli Doppler myslel spíše na světlo, dnes máme jeho jméno spojeno
s akustikou. Přijíždějící automobil se hlásí hlukem s vyšším tónem, když nás míjí,
slyšíme chvilku skutečný zvuk motoru a když se vzdaluje, tón je hlubší.

Pohlcení a vyzáření světla
Druhý jev důležitý k pochopení laserového ochlazování má kořeny v kvantové

mechanice. Netřeba se však děsit, je to ta hodná část kvantové mechaniky, která
na nás nenaléhá, abychom připustili skutečnosti evidentně neskutečné.

Princip je jednoduchý. Vezměme si třeba atom vodíku. Víme, že kolem jádra
obíhá jeden elektron a přijímáme fakt, že může obíhat jen na některých pevně
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určených drahách. Můžeme ho postrčit z nižší dráhy na vyšší, když na něj uhodíme
fotonem. Přitom je nutné, aby foton měl energii přesně takovou, jaká je třeba na
přeskok. Když bude mít energii nižší, proletí pryč, k ničemu nedojde. Ani nemůže,
prostě na to nemá, a postrčit elektron na nějakou dráhu mezi zapovídají podmínky
kvantové mechaniky.

Co když bude mít energii vyšší? Opět se nic nestane. Foton nedokáže předat jen
část své energie a se zbytkem odletět. Platí to i obráceně. Když elektron přeskočí
z vyšší hladiny na nižší, vyzáří foton přesně dané energie, tedy foton přesně dané
vlnové délky. Podtrženo sečteno. Konkrétní prvek dokáže spolupracovat jen s fotony
přesně dané frekvence, ostatní pro něj neexistují a bez povšimnutí jej míjejí.

Zkusme tedy posvítit na atomy laserem. Laser svítí na přesně daných
frekvencích, mělo by se tedy něco stát. A také se stane. Atomy pohltí laserem
vygenerované fotony. Už jsme si řekli, že se tím zvýší energie jejich elektronů. Ale
to není vše. Foton předal nejen energii, ale také hybnost. Jako když malá kulička
cvrnkne do větší a ta větší se tím urychlí, i atom se urychlí ve směru letu fotonu.

Výborně, vymysleli jsme nástroj, jak laserem odfouknout atomy pryč. Dobrý
počin, ale o to nám nešlo. Mimochodem by to ani nefungovalo takhle jednoduše.
Elektron na vyšší hladině dlouho nevydrží, přeskočí zpět, vyzáří foton a ten tu
hybnost zase odnese. Protože k vyzáření dojde náhodným směrem, bude i výsledný
pohyb atomů náhodný. Takový, jaký odpovídá tepelnému pohybu. Podruhé
výborně, podařilo se nám laserem hmotu ohřát. O to nám však nešlo už vůbec.
Ještě však neházejme laser do žita, ještě jsme si nevysvětlili poslední pojem.

Maxwellovo rozdělení rychlostí
Pod tímto učeným souslovím se skrývá jednoduchý princip. Čím vyšší teplota,

tím zběsileji atomy kmitají, tím vyšší mají rychlost. Dalo by se i určit, jaká rychlost
dané teplotě přísluší, to však evokuje mylný výklad. Není pravda, že všechny atomy
se v látce pohybují stejně rychle. Nejvíce je samozřejmě těch, které mají střední
rychlost. Ale pak je tam i dost těch, které mají rychlosti menší nebo větší.
Maxwellovo rozložení rychlostí nám říká, jak jsou které rychlosti v systému
zastoupeny.

Zopakujme nyní pokus a znovu blikněme laserem. Tentokrát však záměrně jeho
frekvenci trochu rozladíme. Budeme svítit fotony, které mají trochu nižší frekvenci,
než jsou atomy schopny přijmout. Zdá se to jako nesmysl, protože jsme si řekli, že
s takovými fotony naše hmota nekamarádí? Ano, ale jen zdánlivě. Zapomněli jsme
na Dopplerův efekt.

Atomy, které se budou pohybovat směrem k laseru, budou vnímat jeho
frekvenci vyšší. Protože je laser podladěn, bude některým z nich připadat, že tahle
dopplerovská frekvence je přesně to, co ony potřebují a nechají se
nízkoenergetickými fotony excitovat. Když je laser správně naladěn, atomy, které
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mají podprůměrnou rychlost, nikdy tu správnou frekvenci nezaregistrují, na to jsou
příliš pomalé. Rychlejší atomy foton pohltí a vyzáří náhodným směrem.

A jaký foton vyzáří? Ze svého pohledu ten samý, atomy s jiným pracovat neumí.
Ony ovšem netuší, že ten, co pohltily, je jen dopplerovským trikem vytuněná
imitace. Z pohledu pozorovatele tedy vyzáří foton s vyšší energií a hybností než ten,
který pohltily. To se projeví na jejich rychlosti, která se pak vzájemnými srážkami
přerozdělí mezi další atomy, čímž klesne jejich průměrná rychlost, což vnímáme
jako pokles teploty.

Až někdy ve volebním období uvidíte na pódiu hesly rozpáleného řečníka, jak po
jeho hlavě jezdí temně červená stopa laseru, vyhledejte majitele přístroje
a vysvětlete mu, že tímto způsobem toho pána neochladí. Lasery jsou účinné při
dochlazování na nanokelvinové hodnoty.
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Přitažlivé světlo

Solární plachetnice IKAROS využívá k pohybu
tlak slunečního záření. (Wikipedie)

Může světlo působit na hmotu silou? Víme, že ano. Běžně se mluví o tlaku světla
formujícím prachoplynné mlhoviny, kometární ohon je slunečním zářením
vytlačován směrem od Slunce, sluneční plachetnice využívají tlaku záření ke svému
pohybu, na zpomalených záběrech ze zkoušek laserových zbraní vidíme úlomky
letící ve směru útočného paprsku... Všechny tyto jevy mají jedno společné: světlo
působí na hmotu odpudivě, jako vítr, směrem od svého zdroje. Někdy to však může
být i naopak.

Nejznámější aplikací, ve které světlo působí i jinými silami, než odpudivými, je
optická pinzeta. Optická pinzeta je zařízení umožňující uchopit do fokusovaného
laserového paprsku mikroskopický objekt o velikosti desítek nanometrů až jednotek
mikrometrů. Síly, o kterých je řeč, měříme v pN (pikonewton - biliontina newtonu;
jeden newton je síla odpovídající tíze stogramového závaží).

Princip není složitý. Světlo laseru dopadající na průsvitnou mikroskopickou
kuličku se v opticky hustším prostředí láme a na rozhraní ohýbá. Paprsek tak
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doslova obtéká objekt, díky čemuž se následně rozbíhá. Na tom není nic
zarážejícího, lom i ohyb světla na hraně jsou předmětem fyziky střední školy. Na co
však ve škole neupozorní, je, že odbočující paprsky unášejí do strany část své
hybnosti. Bez použití těchto učených pojmů si můžeme představit, že na
mikrokuličce sedí mikrotenista odpinkávající okololetící fotony na stranu. Úder do
balónku není zadarmo. Podle zákona akce a reakce zapůsobí na tenistu stejnou
silou opačného směru. Když takhle odpinkává jeden foton za druhým na všechny
strany, dostane se zákonitě do středu paprsku. Paprsek je vlastně optická past
držící objekt jako v pinzetě.

Světlo, které díky ohybu a lomu doslova obtéká
průsvitnou mikrokuličku, vytváří optickou past (Aldebaran)

Jedna nejasnost zůstává. Aby paprsek kolem kuličky zahnul, musí se jí nějak
přidržet, něčím se na chvíli přilepit. Kdyby neměl tuto schopnost, nedokázal by směr
letu změnit. Vysvětlení spočívá v tom, že světlo je elektromagnetické vlnění. Má
svou elektrickou a magnetickou složku. Elektrická složka samozřejmě působí na
elektricky nabité částice. Nevadí, že mikroobjekt je elektricky neutrální. Jeho
neutralita je způsobena stejným počtem záporných a kladných částic, které se
zorientují ve směru elektrického pole. Dochází k tzv. polarizaci, částice se přitahují
hlouběji do pole. To jsou ty síly, které drží kuličku uvnitř paprsku.

Jak jsme řekli, světlo je vlnění. Elektrická složka může kmitat nahoru-dolů nebo
doleva-doprava. Při vhodné kombinaci těchto kmitů se může směr kmitání neustále
stáčet, vlna se šíří po jakési spirále a my mluvíme o kruhové polarizaci. Použijeme-li
kruhově polarizovaný paprsek, dokážeme na dálku přenášet i moment hybnosti na
nesymetrické objekty, jinými slovy můžeme částice roztáčet. Díky tření přenášejí
částice svůj pohyb na okolí, což vyvolává proudění. Tohoto efektu se využívá při
konstrukci světlem řízených mikropump.

V současnosti je známo a aktivně využíváno široké spektrum modifikací tohoto
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principu. K dispozici jsou optické natahovače využívající vstřícných laserových
paprsků, optické pikotenzometry k měření nepatrných sil v řádu pikonewtonů nebo
ramanovská pinzeta kombinující mikromanipulační metody se spektroskopickými
technikami, díky nimž můžeme měřit vibrační spektrum chemických vazeb bez
nutnosti modifikovat vzorek fluorescenčními metodami. To je výčet pouze
nejvýznamnějších aplikací. Není divu, že za objev optické pinzety sdílejí Steven
Chu, Claude Cohen-Tannoudji a William D. Phillips Nobelovu cenu za rok 1997.

V nedávné době proběhl pokus, který potvrdil, že na polarizovatelné
mikroobjekty může působit nejen laserový paprsek, ale i širokopásmové záření
absolutně černého tělesa, tedy třeba obyčejná rozpálená žárovka. Síly, které
v takovém záření vznikají, působí směrem ke zdroji a mohou být dokonce silnější
než gravitační síla (asi 20x) a překonají i radiační tlak. Ve výsledku se pak částice
mohou pohybovat směrem ke zdroji, proti toku záření.

Manželé Ritschovi a M. Sonnleitner z Univerzity v Innsbrucku připravili
následující pokus. Probíhal v evakuované nádobě s cesiovými atomy. Cesiové
atomy byly pro pokus výhodné pro svůj nezájem o elektromagnetické záření. Pro
záření o teplotě do 500K je cesium prakticky průhledné. Aby průběh pokusu nerušil
ani tepelný šum, byly atomy vychlazeny laserem na pouhých 300nK.

Pohled do komory s cesiem. V horní části je vidět
wolframový válec v roli absolutně černého tělesa.

V horní části komory umístili experimentátoři absolutně černé těleso
reprezentované dutým wolframovým válcem, který opakovaně zahřívali laserem na
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460K a pak nechali šest hodin chladnout až na pokojovou teplotu, aby získali údaje
v širokém teplotním rozsahu. Atomy cesia vynášeli vzhůru laserovými impulsy
a nechali padat.

Naměřené hodnoty dobře souhlasily s teoretickou předpovědí. Tak, jako
u optické pinzety vznikala optická past ohýbáním paprsků do strany, tady byly
patřičné síly způsobeny blízkosti zdroje záření (při vzdálenosti zdroje 3.7mm nejdou
paprsky rovnoběžně a dávají tak vzniknout mnoha mikroskopickým silám). Výsledná
síla směřovala ke zdroji, klesala s třetí mocninou vzdálenosti a stoupala s rostoucí
teplotou. Z výpočtů dále plyne, že při teplotě v řádu tisíců Kelvinů se síla vytrácí
a později dokonce mění na odpudivou.

Naměřené hodnoty dobře souhlasí s výpočtem
(červená tečkovaná čára)

Očekává se, že v blízké budoucnosti budeme muset přehodnotit některé modely
procesů v prachoplynných mlhovinách. Ukazuje se, že nejmarkantněji se přitažlivé
síly absolutně černého tělesa projevují u drobných prachových zrn a plynu. Takové
síly by mohly mít zásadní význam při formování mlhovin a tvorbě planet. Zůstává
otevřená otázka, jak se efekt projevuje v astrochemii. Efekt se dotkne všech
metodik měření, kde se pracuje s nepatrnými silami. Typicky měření základních
konstant, gravitace nebo testování teorie relativity.

Na závěr dobrá zpráva pro příznivce jachtingu na Sluncem poháněných
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plachetnicích. Sluneční plachetnice budou nadále urychlovány světlem pryč od
Slunce. Při teplotách záření kolem 6000 C už přitažlivost mizí, nehledě na to, že ve
vzdálenostech, ve kterých sluneční plachetnice mohou operovat, je již gradient
záření zanedbatelný.
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Radioaktivní blesky
Strach z radiačního ozáření je asi ta poslední starost když vás zasáhne blesk.

Přesto něco takového hrozí.
Již delší dobu panovalo podezření, že vysoké hustoty energií v blesku dokáží

generovat ionizující záření, ale teprve v devadesátých letech minulého století se
podařilo domněnku potvrdit. Družice Compton a RHESSI byly postaveny za účelem
výzkumu vesmírného gama záření a energetických částic. Mimo jiné však objevily
ještě zvláštní třídu gama záblesků pocházejících z bouřkových oblastí na Zemi. Tyto
záblesky jsou velice krátké, většinou trvají kolem jedné milisekundy.

Gama záblesky vznikající při úderu blesku směřují většinou nahoru a jsou
způsobeny relativistickými elektrony urychlenými obrovskými elektrickými poli
v blesku. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi tvrdé gama (za gama fotony
považujeme fotony s energií větší než 0.1 MeV, z blesku unikají fotony s energií asi
20x vyšší), vyrojily se brzy obavy, zda blesky nemohou být zdrojem radioaktivních
izotopů N13 nebo O15.

Myšlenka to není úplně nová, již před sto lety s podobným nápadem přišel
skotský fyzik Charles Wilson, ale tehdejší detekční technika nemohla jeho
domněnky potvrdit. To se podařilo až nedávno Teruaki Enotovi a jeho kolegům
z Kjótské University, kteří pracovali na detektorech jaderné elektrárny Kashiwazaki-
Kariwa v projektu ThunderCloud.

Emblém projektu ThunderCloud (Twiter Teruaki Enoto)
Enotův tým si položil otázku, jak prokázat přítomnost radioaktivních izotopů

kyslíku nebo dusíku v době úderu blesku nebo krátce po něm, než atmosférické
proudění zředí jejich koncentraci na okraj měřitelnosti. Brzy dospěli k názoru, že
takový přístup by byl značně problematický, a zaměřili se na detekci jiných
produktů případného štěpení jader.

Nezbývalo než pasivně vyčkávat, až se bouřka přiblíží dostatečně blízko k jejich
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detektorům. Po několika letech čekání se dočkali. Dva souběžné blesky udeřily ve
vzdálenosti asi dva kilometry a současně detektory zaznamenaly silný gama
záblesk trvající stovky milisekund.

Patrně tu došlo k tomu, že původní gama záblesk způsobený samotným bleskem
se spotřeboval na vyražení neutronů z jader dusíku N14. Volné neutrony byly
zakrátko pohlceny jiným jádrem dusíku, který se tím transformoval na excitovaný
izotop N15 a posléze vyzářil gama foton. Tento proces nějakou dobu trvá, což
vysvětluje dlouhou dobu dosvitu.

Izotopu dusíku N14 se také může přeměnit jeden neutron na proton a obohatit
tak naši atmosféru o izotop uhlíku C14. Vraťme se však k prvnímu jádru dusíku, ze
kterého byl gama fotonem vyražen neutron. Přeměnil se tak na nestabilní izotop
N13, který se inverzním beta rozpadem změní na stabilní atom uhlíku C13. Přitom se
z jádra uvolní pozitron.

Neutron je částice složená z protonu a elektronu. Za určitých podmínek se může
tento svazek rozpadnout. Pozorovatel proces zaznamená jako přeměnu neutronu
v proton, při kterém se vyzářil elektron (a antineutrino). Proud elektronů se nazývá
beta záření, proto je tento proces znám jako tzv. beta rozpad.

Jsou ovšem známy i opačné procesy, kdy se proton přemění na neutron. Zdá se
to jako nemožné, protože neutron je těžší, proton se rozpadnout nemůže, jemu
můžeme jen něco přidat. Zkusme čistě matematický trik. Protonu přidáme elektron
tak, že mu odebereme antielektron, takzvaný pozitron. Pak to skutečně vypadá tak,
že se proton rozpadá na neutron a pozitron (a neutrino). Mluvíme o inverzním beta
rozpadu.

Život pozitronu v našem světě je velice krátký, při první srážce s elektronem
anihiluje na dvojici gama fotonů s charakteristickou energií 0.51 MeV. Právě tyto
fotony byly registrovány po dobu zhruba jedné minuty.
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Schématický nástin procesů, při kterých dává blesk vzniknout radioaktivním izotopům
a sekundární spršce gama záření (Twiter Teruaki Enoto)

Vyhodnocování naměřených údajů byla věnována maximální péče. Byl například
uvažován i směr a síla větru v době úderu blesku, aby se zohlednily všechny možné
vlivy na přístroje. Teruaki Enoto tvrdí, že není možná jiná interpretace naměřených
údajů, a tak lze mít za prokázané, že při úderu blesku vznikají radioaktivní izotopy.

Přesto nejsou všechny záhady ještě objasněny. Je možné, že za jiných podmínek
dochází k jiným procesům a vznikají jiné izotopy. Měření Enotova týmu můžeme
brát jako základ nového oboru, který jistě přinese mnoho dalších záhad. Víme
například, že pozemské bouře jsou ve srovnání s elektrickými výboji na jiných
planetách zanedbatelné. Je výzvou pro konstruktéry meziplanetárních sond
vyvinout přístroje schopné změřit, k čemu dochází při nesrovnatelně mohutnějších
výbojích.
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Boj o Měsíc
Sovětský svaz boj o Měsíc prohrál. Moc však nechybělo a měl vzorky měsíční

horniny o pár hodin dříve než Američané. 
Sovětský svaz nikdy o dobytí Měsíce neusiloval. Tak tvrdily oficiální prameny od

chvíle, kdy už bylo jasné, že tento závod nevyhrají. Takový postup asi nepřekvapí
nikoho, kdo si vzpomene na ostatní sovětské kosmické aktivity. O snahách dobýt
vesmír se mluvilo jen v neurčitých obrysech, dokud jednoho dne americká
pozorovací stanice sítě Mintrack nezaregistrovala pípání, které identifikovali jako
umělou družici. Sputnik 1 jako první umělé těleso obletěl Zemi. O pár let později byl
Jurij A. Gagarin ještě dopoledne 12. dubna 1961 naprosto neznámá osoba a již
večer celý svět věděl, že člověk překročil hranice kosmického prostoru. Utajování je
v mentalitě této kosmické velmoci prostě organicky začleněno.

Kennedyho vyhlášení programu dobytí Měsíce v roce 1961 brali Rusové jako
propagandistický tah a mávli nad ním rukou. Vzpamatovali se až o pět let později,
kdy tajně vyhlásili vlastní program. Dnes, když víme, že se na Měsíc nakonec
nedostali, se dá jen těžko rozhodnout, zda by se jim to povedlo, kdyby měli více
času. Spekulovat se dá o lecčems. Program byl nesoustředěný, paralelně se vyvíjely
dvě koncepce, což tříštilo síly. Co kdyby běžel program jen jeden? Co kdyby Brežněv
nevyšoupl Chruščova v tu nejméně vhodnou chvíli? Nebo co kdyby nečekaně
nezemřel hlavní konstruktér Sergej Koroljov?

Koroljov nezemřel na infarkt při výletě po odlehlé části Kavkazu, jak
prezentuje sovětský film Sága o letu a ohni, nýbrž při celkem rutinní
operaci, kdy nečekaně objevili rakovinový nádor. Dostavilo se velké
krvácení, bylo třeba náhle intubovat, což nešlo díky špatně srostlé čelisti
kdysi zlomené bachařem v Gulagu. Nedostatek kyslíku a ztráta krve nutila
již tak chatrné srdce k výkonu, který nevydrželo. 
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Porovnání americké rakety Saturn 5 (vlevo)
a Sovětské N1 (vpravo) (Wikipedie)

V současnosti se soudí, že žádná z těchto okolností by nedokázala zvrátit
výsledek závodu. Všechny dohromady možná ano. Dnes, kdy už je každému jedno,
kdo byl na Měsíci první a s napětím očekáváme, kdo (a zda vůbec) bude druhý, nám
může být jen líto, že byl vývoj nakonec zastaven. Rozpracováno bylo mnoho
zajímavých myšlenek, ve své době reálných, i těch, které by do úspěšného konce
dokázala dotáhnout teprve dnešní technologie.

Jako nosič měla sloužit raketa N1 s nosností 90 tun. Americký ekvivalent -
Saturn 5 dokázal vynést na blízkou orbitu 140 tun. Obě rakety jsou tedy sice
srovnatelné, ale Rusům bylo od začátku jasné, že k Měsíci dostanou nejvýše dva
kosmonauty. Jeden by zůstal na oběžné dráze kolem Měsíce, druhý by přistál.
Koncept poněkud nebezpečný. Brouk a kosmonaut v těžkém skafandru ležící na
zádech mají hodně společného, a když jim nemá kdo pomoci na nohy, už tak
zůstanou. Obavy jsou to však zcela liché, raketa N1 nedokázala nikdy vystartovat,
aniž by zase nespadla, jednou přímo na kosmodrom. Ukázalo se, že uřídit třicet
motorů je pro tehdejší techniku nerozlousknutelný oříšek. Nakonec byl program N1
zastaven ve prospěch rakety Eněrgija, s nosností 180 tun. Ta však letěla až dávno
po zrušení lunárního programu.

Zkázu jedné z testovaných lunárních raket zaznamenala i americká
špionážní družice. Nenafotila sice přímo explozi, ale kráter na místě, kde
býval kosmodrom, dával tušit, co se asi stalo. Údaje ze špionážních družic
byly samozřejmě i v Americe tajné, ale díky řízenému úniku informací se
zpráva dostala do tisku. U nás ji přes nebezpečí perzekuce převzal
a uveřejnil Karel Pacner. Podle jeho vlastních slov ho kvůli tomu naštěstí
nikdo nepopotahoval. 
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Sovětský lunární modul byl nejenom vyroben,
ale i vyzkoušen na oběžné dráze Země.
Na Měsíc se nikdy nepodíval. (Wikipedie)

Jedna část lunárního programu však do konce dotažena byla. Samotný Lunární
modul LK byl nejen navržen a postaven, byl dokonce odzkoušen i v kosmickém
prostoru. Bohužel pouze na orbitě Země, až na Měsíc se nedostal. Při srovnávání
s americkým lunárním modulem Eagle nás zaujme několik detailů, které mohou
vyvolat úšklebek i uznání technika.

Předně, sovětský modul je neporovnatelně menší. Je v něm místo pouze pro
jednoho kosmonauta. Přechod do orbitálního modulu bylo možné realizovat pouze
procházkou volným prostorem ve skafandru. Asi není na první pohled jasné, co
z uvedeného je hodné uznalého pokyvování. Malý modul, jediný člověk na Měsíci,
kosmická vycházka jsou bez diskuse bezpečnostní slabiny. Toto nebezpečí je však
vyváženo jednoduchostí, která by mohla mít v kritické situaci větší význam.

Jednočlenná posádka a z toho plynoucí menší (tím pádem lehčí) modul si vystačí
se slabšími motory, menšími nádržemi a jednodušším environmentálním systémem.
Vynucená vycházka kosmickým prostorem sice vypadá jako koledování si o malér,
je však třeba mít na paměti, že spojení na oběžné dráze bylo teprve v počátcích
a pokud by se při něm něco přihodilo, pravděpodobnost úspěšného završení mise
by šla kvapem dolů. Kosmonaut ve skafandru je i při své neohrabanosti přece jen
stále univerzálnější, než jakýkoli automatický mechanismus.

Nakonec se veškeré podobné úvahy ukázaly jako plané. Když Američané poprvé
obletěli Měsíc (zatím ještě bez přistání), došlo i vedoucím složkám v Sovětském
svazu, že nemohou vyhrát. Chvíli ještě koketovali s myšlenkou, letět na Měsíc
rovnou, bez pokusu ho obletět. Nakonec však připadli na řešení bezpečnější. Vydali
oficiální prohlášení, že na Měsíc nikdy nechtěli, protože je to pro člověka příliš
nebezpečné a nechávají ho pouze automatům.

Bez předsudků a ohledů na politické pozadí třeba konstatovat, že je škoda, že
s tímto programem skončili. Potomci automatů, které na Měsíci uspěly, by dnes
mohly jezdit po Marsu a vozit z něj vzorky. Připomeňme, že Lunochod 2 dokázal na
Měsíci pracovat více než čtyři měsíce a najel bezmála čtyřicet kilometrů.

Propagovaná koncepce - automatizovaný průzkum - slibovala vytasit se
s posledním esem, které však nakonec zůstalo v rukávu. To eso mělo oficiální název
Luna 15. Tato automatická sonda měla na Měsíci odebrat vzorky hornin a vrátit se
s nimi na Zem dříve, než je přivezou američtí astronauti. Let sondy se časově
prakticky kryl s letem Apolla 11. Těsně před tím Sovětský svaz oficiálně upozornil
Ameriku, že až tam poletí, tak se nemusí bát, že by se srazili s jejich lodí, co už tam
bude, protože má jinou dráhu. Z historie víme, že se tedy Američané nebáli
a v bezpečí přistáli. Luna 15 bohužel takové štěstí neměla a ztroskotala.

Sovětský kosmický program byl plný strategie - nejdřív udělat a pak ukázat.
Můžeme na to nazírat jako na utajování, můžeme si pochvalovat, že neslibují, ale
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rovnou jednají. Který přístup je životaschopnější, často ukáže až historie. Už
dopředu však lze konstatovat, že ten druhý je nejúrodnější půda pro spekulace.
Jednu takovou spekulaci kolem Luny 15 jsme vymysleli jako hlavní zápletku sci-fi
povídky Měsíční tvář. Pro milovníky spikleneckých teorií máme však smutnou
zprávu. Opravdu je to pouze fikce hodná maximálně vědecko-fantastické povídky.
Rozuzlení, jak to přesně bylo, se můžete dočíst až v posledním dílu.
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Maxwellovo světlo
Maxwellovy rovnice jsou přítulnější, než byste řekli. Jsou zapsány podivnými

symboly, z nichž jde hrůza. Ta složitá matematika však není k jejich pochopení
vůbec zapotřebí. 

Tažnými koňmi populární fyziky je bezpochyby vesmír a mikrosvět. Obojí
přitahuje každého, komu zbyla v těle alespoň trocha touhy po dobrodružství. Na
diskusních fórech jsme svědky divokých hádek i střízlivých vysvětlování, co jsou
kvarky, jak vesmír z ničeho povstal, nebo co je to kolaps vlnové funkce. Málokdy
však zaznamenáme podobné vášně kolem fenoménů všednějších, jako jsou třeba
Maxwellovy rovnice. Vysvětlení patrně leží v druhé polovině názvu. Pojem rovnice
jistě veřejnost nechová ve zlatém fondu libozvučných slov. V případě těch
Maxwellových je to ještě podtrženo tajemnými znaky, se kterými bychom se
nechtěli setkat u tabule. A přesto nejsou zapotřebí k pochopení. Je to jen elegantní
zápis, matematická zkratka.

V článku se pokusíme ukázat, že bychom k Maxwellovým rovnicím měli chovat
úctu ne pro jejich složitost, nýbrž pro jejich jednoduchost. Matematický aparát
použijeme jen pro dokreslení, komu je protivný, může ho směle přeskočit.
Ukážeme, že vlastně rovnice už znáte, jen jste to nevěděli. Rovnice jsou na sobě
nezávislé, na jejich pořadí nezáleží. Proto vyjdeme od té nejjednodušší.

I. Maxwellova rovnice
Tu první rovnici znají asi úplně všichni. Říká nám to, co jsme poznali už ve

školce. Magnet musí mít vždy dva póly. Úplně každý magnet má severní a jižní pól.
Ti podnikavější, kteří se pokusili magnet zlomit či rozříznout v touze oddělit od sebe
severní a jižní pól, svůj pokus hořce oplakali. Magnet zničili nadarmo. Každá troska
se okamžitě stala dvoupólovým magnetem. Mohli bychom tak magnet krájet až na
atomární úroveň, nikdy se monopólu nedobereme.

Je teď jen na matematicích, jak tento fakt přeloží do své mluvy. Buďme k nim
však trochu vstřícní a přeformulujme naše tvrzení tak, aby jim to šlo lépe. Nejprve
si vzpomeneme na pojem silokřivky. Jsou to pomyslné čáry spojující oba póly,
reprezentují magnetické pole a docela dobře se dají zviditelnit třeba pomocí
železných pilin. Je vidět, že magnetické silokřivky z jednoho pólu vystupují, vstupují
do druhého a tělesem magnetu se vracejí zpět.

Máme teď důležitý poznatek, magnetické křivky jsou vždy uzavřené. Plyne to
právě z toho, že nemáme k dispozici magnetický monopól. Každá magnetická
silokřivka vždy vstoupí do druhého pólu a uzavře se.

Ve skutečnosti jsou cesty silokřivek mnohem komplikovanější. Spojují se se
silokřivkami jiných magnetů, ty zase se silokřivkami dalších magnetů, ale nakonec
se nějakým způsobem přece jen domů vrátí. 
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To už je skutečnost, kterou matematik snadno popíše. Dokáže si totiž představit
krabici od bot, kterou umístí do libovolného místa v prostoru. Může ji dát zcela
mimo magnet, může do ní zavřít jen jeden pól (je to matematická (myšlená)
krabice od bot, která nám svou stěnou magnet nenaruší ani nijak neovlivní), může
ji dát blízko či daleko, může být malá či velká, může mít tvar kvádru či válce, ale
klidně i brouka oškliváka se všemi jeho nožičkami a výběžky. Pak začne počítat
silokřivky, které prochází stěnami krabice. Zjistí, že těch, které vstupují, je tolik,
kolik jich vystupuje. Aby také ne, jsou to přece uzavřené křivky, ta, která do krabice
vstoupí, musí někudy vystoupit. Když každé silokřivce přisoudíme váhu +1 nebo -1,
podle toho, zda vstupuje nebo vystupuje, je nasnadě, že je součet vah nulový.
Matematický zápis I. Maxwellovy věty tedy zní: Součet magnetických silokřivek
v krabici je vždy nulový. Řečeno učeně: Magnetický tok libovolnou uzavřenou
plochou je roven nule.

zde sčítáme ve dvou směrech.
v ose x a ose y, je to přece plocha.

proto jsou tu integrály dva.
symbolicky jsou spřaženy elipsou, aby bylo

vidět, že jde o plochu uzavřenou.
Matematik už nebude mít problém přeformulovat větu do jemu příjemného

tvaru. Aby byl hodně přesný, představí si nekonečně jemné předivo silokřivek. Na
takové sčítání má totiž osvědčený aparát, jmenuje se integrální počet. Ačkoli práce
s integrály vyžaduje jistou matematickou zručnost, matematici jsou tu jako doma
a nám stačí jen pochopit, že ten podivný znak ve tvaru protáhlého S jim jen říká,
»sečti vše, co je za ním«.

Při hlubší analýze narazíme na problém sčítání magnetických silokřivek. Jsou to
přece pouze myšlené čáry. Jejich sčítání se zdá stejně pošetilé, jako bychom chtěli
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spočítat, kolik je vrstevnic mezi patou a vrcholem Řípu. Můžeme napočítat libovolné
číslo mezi nulou a nekonečnem, záleží na jejich odstupu. Zde nám však stačí, aby
byly silokřivky rozvrženy pravidelně, podobně jako vrstevnice na mapě. V praxi se
pak nahrazují jasně definovanou veličinou nazývanou magnetický indukční tok,
značenou B. 

II. Maxwellova rovnice

e značí intenzitu elektrického pole,
q je elektrický náboj, řecké písmenko

epsílon reprezentuje tzv. permitivitu, což lze
chápat jako odpor, který prostředí klade

šíření elektrických silokřivek.
Ne všechny póly se vyskytují pouze v párech jako ty magnetické. Víme, že

elektricky nabitý hřeben můžeme i s jeho elektrickými náboji oddálit od vlasů
nabitých opačně. Stále se k sobě přitahují, ale už existují odděleně. Je zřejmé, že
o uzavřenosti elektrických silokřivek si můžeme jen nechat snít. Náš trik s krabicí od
bot má šanci zafungovat jenom v případě, že v ní nebude žádný elektrický náboj.
Ve chvíli, kdy do ní uzavřeme třeba kladný náboj, silokřivky budou pouze
vystupovat a jejich součet samozřejmě nulový nebude. Bude mít nějakou konkrétní
hodnotu a jediné, co na ní bude zajímavé, je, že je nezávislá na velikosti a tvaru
krabice. Počet silokřivek bude stále stejný, ať bude mít krabice rozměr milimetr
nebo světelný rok. Jediné na čem záleží, je velikost elektrického náboje v krabici.
Matematik pak řekne: Elektrický tok libovolnou uzavřenou plochou je úměrný
náboji, který je v ní uzavřen.

III. Maxwellova rovnice

208



velké tiskací i značí elektrický proud,
řecké mý je permeabilita a má v magnetismu
podobný význam jako permitivita v elektřině.

nicméně k dokonalosti této rovnici stále něco chybí.
Třetí Maxwellovu větu nezná ze zkušenosti úplně každý, ale učí se o ní již na

základní škole ve fyzice. Je to ten známý pokus s magnetickou střelkou, která se
vychýlí, když kolem ní teče elektrický proud. Je to názorný důkaz, že kolem vodiče
s elektrickým proudem vzniká magnetické pole. Opět si můžeme kreslit silokřivky,
v tomto případě budou mít tvar kružnic otáčejících se kolem vodiče. Tentokrát nás
nebude zajímat jejich počet, ale rychlost, jakou se otáčejí. Zjistíme, že je úměrná
velikosti proudu, který protéká centrálním vodičem.

Zdá se, že se rýsuje další Maxwellova věta, ale ve skutečnosti máme zatím jen
Ampérův zákon ve své původní podobě. Neupozornili jsme na jeden zdánlivě
okrajový problém, ke kterému se vrátíme později.

Sice názorným, ale přece jen podezřelým se může zdát pojem rychlosti otáčení
silokřivky. Je to intuitivní vyjádření víru, který vytváří vektor elektrického pole.
Popsat vír je úkon matematicky dobře podchycený pomocí operace zvané rotace
vektoru a z ní odvoditelné cirkulace (to je jakási obdoba rotace v integrálním
tvaru). 

IV. Maxwellova rovnice
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Řecké písmeno fí zde představuje indukční tok,
v tomto případě magnetický, což naznačuje index b.

Jestliže kolem vodiče protékaného elektrickým proudem vzniká magnetické
pole, neplatí něco podobného i obráceně? Není možné, aby přítomnost
magnetického pole vyvolala ve vodiči elektrický proud? Asi si hned z kraje odpovíte
záporně. Kdyby stačilo vedle drátu položit magnet, nemuseli bychom mít
elektrárny. Přesto si to ověříme pokusem. Opravdu, vodičem nic neprotéká, měřicí
přístroj nic nezaregistroval. Jedné věci jsme si však povšimli. Když jsme magnet
přiblížili k obvodu, ručka měřáku poskočila a hned zase klesla k nule. Elektrický
proud se magnetickým polem daří vygenerovat, ale musíme přitom magnetem
hýbat. Když to zobecníme, důležité je proměnné magnetické pole. Právě jeho
změna je to, co elektrický proud vybudí.

Poslední Maxwellova věta tedy říká, že elektrický proud kolem magnetické
silokřivky je úměrný změně magnetického toku. Učeně řečeno: Cirkulace
elektrického pole po uzavřené křivce je úměrná časové derivaci magnetického toku.

Kolem magnetické silokřivky tak vznikají kružnice elektrických silokřivek. Jejich
matematický popis pomocí cirkulace nás již nepřekvapí. Efekt je však podmíněn
tím, že se magnetická silokřivka mění. Zjistit, jak se funkce mění, je pro
matematika jedna z nejjednodušších úloh. Používá k tomu nástroj zvaný derivace.
Ve vzorcích se značí písmenem malé 'd'. 

Znovu III. Maxwellova rovnice
Vraťme se k Maxwellově rovnici, kterou jsme zde označili pořadovým číslem III.

Již jsme si řekli, že popisuje vznik magnetického pole kolem vodiče protékaného
elektrickým proudem. To však není všechno, je tu ještě jedna část související
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s něčím, čeho si normálně nevšimneme.
Ono totiž není pravda, že když vypínačem přerušíte okruh, přestane lampa svítit.

Alespoň ne okamžitě. Kdybyste místo lampy připojili citlivý registrační přístroj,
zjistili byste, že proud nezmizí skokem, nýbrž nějakou chvíli klesá k nule. Důležité je
to cvaknutí vypínačem, ta změna napětí. Změnu napětí na přerušeném vodiči
můžeme docílit i jiným způsobem - připojíme střídavé napětí. Pokud se střídá
dostatečně rychle, pokles proudu ani nestačí sledovat vnější změny a přerušením
stále nějaký proud teče.

Jak dlouho vydrží rozpojený kontakt vést elektrický proud? To záleží na
geometrických vlastnostech vodiče v místě přerušení. V případě obyčejného
vypínače jsou ty doby o mnoho řádů kratší než je frekvence domácí sítě, takže
rozvodné závody mohou být v oprávněném klidu.

Chuckem Norisem mezi rozpojenými kontakty je součástka zvaná kondenzátor.
Jsou to dvě rovnoběžné vodivé desky oddělené nepatrnou mezírkou. Podle
tradičního náhledu je to přerušený vodič, kterým by neměl proud téct. Připojíme-li
však napětí o dostatečně vysoké frekvenci, bez problémů proud naměříme. Právě
tomuto proudu říkáme proud posuvný a je také zdrojem magnetického pole. Třetí
Maxwellova věta dává do souvislosti magnetické pole nejen s proudem protékajícím
vodič, ale i s posuvným proudem. V předchozím jsme uvedli, že změnu čehokoli
vyjádří matematik velice snadno pomocí derivace. Tedy: Cirkulace magnetického
pole po uzavřené křivce je úměrná součtu vodivého a posuvného proudu.

Bylo nebylo
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Dobře si rovnice prohlédněte. Na první pohled by se mohlo zdát, že není na
světě básník schopný napsat líbeznější čtyřverší. A přece k dokonalosti něco chybí.
Všimli jste si, jak se první rovnice formálně podobá druhé a třetí čtvrté? Jak se
rýmují? Klasický obkročný rým. Jenomže ne dost dokonalý. První rovnice má
napravo nulu, druhá elektrický náboj. Třetí rovnice má napravo derivaci a elektrický
proud, čtvrtá pouze tu derivaci. Ty sudé se odvolávají na elektrický náboj, liché by
chtěly vyprávět o náboji magnetickém, o magnetických monopólech, které bohužel
vesmír nezná. Snad to bývalo kdysi jiné. V počátcích vesmíru, při obrovských
hustotách hmoty a energie bylo možné magnetické monopóly potkat. Tenkrát byly
rovnice ještě krásnější. Opravdový estét samozřejmě může s takto rozšířenými
rovnicemi pracovat i dnes a může všude psát znaky zastupující magnetický náboj,
nicméně při dosazování konkrétních hodnot zjistí, že je magnetický náboj nulový
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a rovnice dají stejný výsledek.
Zde jsme uváděli Maxwellovy rovnice v integrálním tvaru, který se nám zdál pro

pochopení zřejmější. V praxi se častěji sahá po tvaru diferenciálním. Oba tvary jsou
samozřejmě vzájemně převoditelné. Často se ještě přidávají tzv. hmotové rovnice,
které zahrnují vliv prostředí. Jakkoli je pro inženýrské výpočty praktické tyto rovnice
zahrnout, nepřinášejí po kvalitativní stránce nic, k čemu by nebylo možné dospět
urputnými výpočty z původních rovnic. 

J.C.Maxwell své rovnice napsal v mnohem komplikovanějším tvaru, rovnic bylo
třeba několik desítek. Teprve Heaviside s Hertzem závislé rovnice vyloučili a zbytek
převedli do dnešního úhledného tvaru. Proto se rovnicím po dlouhou dobu říkalo
Hertz-Heavisideovy rovnice. Teprve na přímluvu Einsteina se jim vrátil název po
jejich biologickém otci. 

Světlo
Ačkoli Maxwellovy rovnice de facto popisují všechny elektrické děje, v obecném

povědomí figurují jako něco, co se týká světla. Na první pohled není asi zřejmé, jak
z těchto pár, teď již snad zřejmějších, řádek plyne tak významný fenomén.

Nahlédněme do plamene. Je plný rychle kmitajících částic nesoucích elektrický
náboj, zejména elektronů. Kmitající elektron předstvuje vlastně střídavý elektrický
proud. Třetí věta Maxwellova říká, že kolem takového proudu se musí vybudit
magnetická silokřivka. Protože budící proud byl střídavý, i magnetická silokřivka
musí neustále měnit svůj směr. Podle čtvrté věty musí proměnné magnetické pole
vybudit proměnné elektrické pole. Kolem magnetické silokřivky tedy vznikne
silokřivka elektrická.

Kdyby pan Maxwell nerozšířil Ampérův zákon o posuvný proud, v této chvíli
bychom skončili. Takhle však víme, že rychle se měnící elektrická silokřivka vybudí
magnetickou, ta další elektrickou, opět magnetickou... Jedna silokřivka se nabaluje
na další a celé to postupuje prostorem jako jedna elektromagnetická vlna.
J.C.Maxwell neodolal a ze svých rovnic spočítal i rychlost, jakou se bude vlna šířit.
Vyšla mu hodnota, která se shodovala s rychlostí světla. Proto vyslovil předpoklad,
že světlo je elektromagnetické záření.

Čtenářům zvyklým pohybovat se ve světě kvantových záhad asi nebudou
poslední věty milé. Kvantové pojetí světla, jako proudu fotonů, je lidsky
přijatelnější a diametrálně odlišné od vlnového přístupu. Aby toho nebylo málo,
můžeme světlo popsat i pomocí Coulombova zákona rozšířeného o tzv. retardovaná
pole. Tři teorie, každá dává na makroskopických měřítcích stejné výsledky. Která je
správná? S tím nechť se laskavý čtenář popere sám.

(Pokračování příště!)
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