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Oprava objektivu 160/2500 turnovské hvězdárny
Zdeněk Rail, Zbyněk Melich, Bohdan Šrajer, Gabriela Šípová, Iva Kaucká, Helena
Franců, Radek Melich
Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i .- Toptec
Sobotecká 1660, 51101 Turnov
e-mail : rail@ipp.cas.cz, melichz@ipp.cas.cz, srajer@ipp.cas.cz, sipova@ipp.cas.cz,
kaucka@ipp.cas.cz, francu@ipp.cas.cz, melichr@ipp.cas.cz
Abstrakt: Referát přináší informaci o opravě achromatického objektivu průměru d160 mm,
s ohniskovou vzdáleností f‘2500 mm, vyrobeného v 60. letech v Optické dílně AsÚ ČSAV
v Turnově. Refraktor s tímto dubletem se stal hlavním přístrojem místní hvězdárny po její
výstavbě. Spojka tohoto objektivu obsahovala šlíry a bylo ji nutné vyrobit novou.

1. Historie turnovské hvězdárny
Turnovská hvězdárna vznikla v šedesátých letech 20. století. Podnět na její realizaci dal městu
Turnov finančním darem na výstavbu hvězdárny turnovský rodák, fyzik RNDr. Ivan Šolc,
CSc. Vybudováním hvězdárny v Turnově chtěl podpořit nejen místní amatérské astronomy,
ale především zájem veřejnosti o astronomii a přírodní vědy. Hvězdárna byla zbudována jižně
od Turnova, na kopci Vrchhůra, ze kterého je krásný výhled na blízké okolí Českého ráje,
Pojizeří a část Liberecka. Na její výstavbě realizované formou akce „Z“ se tehdy podílela řada
pracovníků turnovských závodů, hlavním tahounem celé stavby byl pan Arnošt Vinš. Pro
veřejnost byla slavnostně otevřena v roce 1974. Je majetkem města Turnov.
Hvězdárna slouží nejen amatérským astronomům, organizovaných v astronomickém kroužku
při místním gymnáziu, ale i veřejnosti k pozorování úkazů na obloze. Již dlouhá léta zdejší
astronomický kroužek vede pan Mgr. Vladimír Kafka, profesor matematiky a fyziky
turnovského gymnázia.
Hlavním dalekohledem hvězdárny se stal refraktor s dubletem o průměru d160 mm a
ohniskové vzdálenosti f‘2500 mm, získaný z pozůstalosti pana Arnošta Vinše. Objektiv byl
zhotoven v Optické dílně AsÚ ČSAV v Turnově ve druhé polovině 60. let. Paralaktická
montáž dalekohledu, dle návrhu konstruktéra Ing. Jana Mužíčka, byla vyrobena v dílnách
místních podniků - hlavně ve Sklářských strojírnách a v Dioptře. Na zprovoznění celého
dalekohledu měl velký podíl pan Ing. Petr Jareš.
V roce 2013 byla hvězdárna pronajata společnosti SUNDISK se sídlem v Jablonci nad Nisou,
která zajistila její rekonstrukci. Kromě stavebních oprav byla hvězdárna doplněna o několik
nových přístrojů, například 11“ dalekohled Schmidt-Cassegrain na montáži s
robotickým naváděním pozorovaného objektu. Česká astronomická společnost zapůjčila
hvězdárně refraktor zhotovený firmou Lichtenknecker 150/2250. K pozorování je nyní
využíváno i několik soukromých zrcadlových dalekohledů typu Newton do průměru 400mm
na Dobsonově montáži a také velký binokulární dalekohled 25x110. Pro pozorování Slunce
v čáře Hα slouží chromosférický přístroj Lunt o průměru 60 mm.
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Uvedený objektiv 160/2500 hlavního dalekohledu Hvězdárny byl v roce 2016 opravován
v ÚFP AV ČR v.v.i, oddělení TOPTEC, které vzniklo rozšířením VOD AVČR Turnov.
2. Výpočet tmeleného dubletu se symetrickou spojnou čočkou
V současné době je výpočet dvojčočkového achromatického objektivu snadná úloha, díky
možnosti použití optických programů – např. OSLO, Zemax a další. V minulosti tato
výpočetní technika neexistovala a tak se optici snažili výpočet a výrobu achromatického
objektivu co nejvíce zjednodušit při zachování co nejlepší korekce obrazu.
Nejlépe opravené optické vady dubletu má jeho aplanatické řešení. V době Sedmileté války
byla nalezena metoda výpočtu objektivu z tenkých čoček, který opravoval chromatickou,
otvorovou vadu a komu. Klasický výpočet čtyř poloměrů křivostí ploch aplanatického dubletu
je zdlouhavý. Je založen na řešení dvou rovnic se dvěmi dalšími podmínkami.
Nejprve si z rovnice pro opravu komy, která je lineární, vyjádříme jednu neznámou pomocí
druhé. Pak tuto neznámou dosadíme do kvadratické rovnice, popisující opravu otvorové vady.
K výpočtům jsou přidány dvě podmínky: první pro achromasii soustavy a druhá pro pozitivní
ohniskovou vzdálenost.
Známe-li poloměry křivostí dubletu, je potřeba zkontrolovat jeho výsledné zbytkové vady
trigonometrickým propočtem průchodu paprsků čočkami. Nejsou-li vady optimálně opraveny,
musí se provést jejich korekce pomocí vhodné změny poloměrů křivostí ploch.
Aplanatické dublety, vyráběné z klasických skel, se vstupními spojkami z korunového skla,
mají podobné poloměry křivostí čoček. Poloměry křivostí vstupních ploch mívají hodnoty
okolo 60 % ohniskové vzdálenosti objektivu. Vnitřní konvexní poloměry křivostí spojek jsou
většinou kratší než vnitřní konkávní poloměry křivosti rozptylek a jsou si blízké. Jejich
hodnoty bývají okolo 35% ohniskové vzdálenosti aplanatického objektivu. Výstupní plochy
rozptylek jsou konvexní, s hodnotami poloměrů křivostí i několikanásobků ohniskových
vzdáleností objektivu.
Achromatický dublet, opravující otvorovou vadu i komu, se dnes nazývá aplanátem
Fraunhofera. Tento německý optik měl zásadní zásluhu na jejich návrh i výrobu.
Zjednodušení řešení dvojčočkového objektivu bylo provedeno Clairautem, který navrhl dublet
sestavený z čoček se stejnými vnitřními poloměry křivostí. Menší čočky takového řešení lze
napevno k sobě stmelit kanadským balzámem, u větších průměrů pak je vhodné použít
imersní kapalinu na bázi viskózního oleje.
Clairautův typ objektivu se ujal zvláště u menších průměrů čoček. Postupně byla vyvinuta i
výroba optických skel, jejichž kombinace umožňovaly návrh tmeleného objektivu, aplanátu.
Patří k nim široce užívané dvojice skel BK7 - SF2 nebo BK7 - SF5.
Ještě větší zjednodušení stavby tmeleného objektivu bylo provedeno použitím spojné
symetrické čočky, u které jsou dva poloměry křivostí shodné. Vnitřní plochy spojky a
rozptylky mají též stejný poloměr křivosti. Výstupní plocha rozptylky má obecnou křivost.
Takto byl navržen dublet turnovské hvězdárny.
Hlavním důvodem optického návrhu takového objektivu je jeho jednoduchost výpočtu i
výroby. Nejprve se vybrousí obě plochy rozptylky. Poté se vyleští konkávní plocha a její
druhá, výstupní konvexní plocha se pouze naleští. Poloměr křivosti této plochy je ponechán
jako volný parametr pro případnou finální korekci zbytkové chromatické vady. Dále jsou
broušeny a leštěny obě konvexní plochy spojky. Konkávní plocha rozptylky se používá jako
interferenční kalibr pro kontrolu obou ploch spojky. Jsou-li všechny tři plochy vyleštěny, je
nutné dublet zkontrolovat pomocí autokolimačního testu. Nejprve se zjišťuje, zda je splněna

7

podmínka achromasie. Paprsky příslušných spektrálních čar musí mít společné sečné
vzdálenosti. Je-li tomu tak, je doleštěna i poslední čtvrtá plocha. Objektiv se opět musí
proměřit autokolimačním testem. Tentokrát se kontroluje sférická aberace, nejlépe v čáře
e (λ = 546.1 nm). Ukáže-li se při testování odchylka od ideální vlnoplochy, lze poměrně
snadno zjistit plochu, na které se chyba vyskytuje. Pokud se chyba nezmění otočením spojky
o 180˚, bude nutná oprava výstupní konvexní výstupní plochy rozptylky.
Pokud se vada změní otočením spojky o 180˚, je vada na ní. Tmel může podstatně změnit a
opravit výslednou otvorovou vadu. Velkou výhodou tohoto objektivu je také to, že není
potřeba znát přesné hodnoty indexy lomů skel.
V první polovině 19. století podobné objektivy navrhoval i Littrow, avšak se vzduchovou
mezerou a s obecnými, ale blízkými křivostmi vnitřních ploch.
Tvarové parametry objektivů Alvana Clarka byly podobné parametrům Littrowova typů,
avšak ke korekci optických vad Clark využíval též vhodné nastavení vzdálenosti čoček.
Protože u tmeleného objektivu se třemi stejnými poloměry křivostí vychází poloměr křivosti
výstupní plochy velmi dlouhý, u menších dubletů jej lze nahradit plochou rovinnou. Řada
publikovaných vědeckých prací se zabývá výběrem vhodné kombinace skel, pro dosažení co
nejlepších optických vlastností. Pro výrobu takových dubletů je výhodné použití moderních
typů lanthanových optických skel, která umožňují podstatně kvalitnější korekci optické
soustavy.

3. Popis objektivu
Objektiv refraktoru turnovské hvězdárny byl navržen Dr. Ivanem Šolcem. Pro zelené paprsky
spektrální čary e ( λ = 546.1 nm) má ohniskovou vzdálenost 2505 mm, optický průměr je 158
mm. K výrobě byla použita klasická kombinace skel BK7-F2, dodávky materiálu z tehdejší
optické sklárny v Kamenickém Šenově.
Jedná se o tmelený dublet, který má symetrickou spojnou čočku. Oba poloměry křivosti
spojky jsou shodné, v optickém návrhu jsou jejich znaménka opačná. Výstupní plocha spojky
a vstupní plocha rozptylky mají shodné poloměry křivostí. Poslední plocha rozptylky má
velmi dlouhý konvexní poloměr křivosti. Ke stmelení čoček byl použit silikonový olej.
Objektiv je neaplanatický, vějíř komy se rozšiřuje směrem k optické ose. U tohoto typu
objektivu lze chromatickou vadu korigovat hlavně změnou poloměru křivosti výstupní plochy
rozptylky. Chromatická korekce dubletu je blízká typu C - F, ( λ = 656.3 nm, λ = 486.1 nm).
Vrchol chromatické křivky je posunut směrem k modré barvě.
Jeho sférická vada vychází jako mírně - několik desetin mm nedokorigovaná. Krajové
paprsky spektrální čáry e (λ = 546.1 nm) se protínají blíže k vrcholu výstupní plochy než
středové.
Hlavní důvod opravy objektivu turnovské hvězdárny byly šlíry ve spojné čočce. Ty se
projevovaly jednak jako série vláken, procházející celou její aperturou a dále jako několik
nepravidelných oblastí plošných nehomogenit. Uvedené nedostatky skla vznikly
nedokonalým promícháním a protavením sklářského kmene a způsobovaly rozptyl světla.
Objektiv bylo nutné zaclonit na cca 80 mm.
Skleněné disky pro realizaci kvalitního objektivu je vhodné vybrousit a naleštit jako
planparalelní desky a jejich homogenitu zkontrolovat na optické lavici autokolimačním
testem. Pokud disk na výrobu budoucího objektivu deformuje rovinnou nebo sférickou
vlnoplochu nebo se v něm ukáží šlíry, pak takový materiál je pro kvalitní objektivy
astronomických refraktorů nepoužitelný.
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Další závadou objektivu byla přítomnost sférické vady. Krajní paprsky protínaly optickou osu
o 4 mm blíže vrcholu zadní plochy než středové. Profil křivky sférické vady pro světlo
spektrální čáry e (λ = 546.1 nm) byl plynulý. Když jsme spojku otočili o 180˚ a objektiv se
znovu stmelil, hodnota podélné sférické vady se zmenšila na 2 mm.
Znamenalo to, že 1. plocha dubletu má tvar zploštělého sféroidu, zatímco 2. plocha je blízká
sféře - původní orientace spojky byla nevhodně nastavená.
V případě ideálních sférických tvarů ploch by hodnota podélné sférické aberace pro e – čáru
(λ = 546.1 nm) měla být jen několik desetin mm. Její zbytková hodnota cca 2 mm,
s obrácenou spojkou, byla způsobena asférickým profilem 4. plochy. Proto byla 4 hodiny
přelešťována a vyjma prstenu okolo 5-10 mm od kraje je zbytková sférická vada objektivu
blízká teoretickému výpočtu. Středová tloušťka rozptylky je velmi malá, 12.58 mm. Při
opravě 4. plochy byla využita jako přípravek původní spojka a za obvody přichycena lepící
páskou.
4. Závěr
Opravou achromatického dubletu 160/2500 turnovské hvězdárny bylo dosaženo zmenšení
jeho zbytkových vad do úrovně, srovnatelné s teoreticky vypočítanými hodnotami.
Vrchol jeho chromatické křivky je posunut ke kratším ohniskovým délkám a na zóně 5 - 10
mm od kraje mají paprsky o cca 1-1,5 mm kratší sečnou vzdálenost.
Jeho vylepšení by bylo možné retuší výstupní konvexní plochu rozptylky, což by vyžadovalo,
s ohledem na její malou středovou tloušťku, mnoho času.
Dalším řešením by byla výroba nové adekvátně silné rozptylky se středovou tloušťkou 20-25
mm, aby mechanická tuhost čočky zabránila deformacím při leštění. V tomto případě by bylo
vhodné i uložení čoček do profesionálně navržené mechanické objímky.
5. Poděkování
Tato práce byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky
v projektu NPU č. LO1206.
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8. Obrázky a tabulky

Obrázky 1 a 2.

Obrázky 3 a 4.
Na obrázcích 1-4 je vyfotografován stav objektivu d160/2500 turnovské hvězdárny
bezprostředně po jeho dodání do ÚFP AV ČR v.v.i. – Toptec v květnu 2015.
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Obrázky 5 a 6.

Obrázky 7 a 8.
Na obrázcích 5-8 jsou Ronchigramy objektivu, vyfotografované na optické lavici. Zřetelně
jsou vidět šlíry uvnitř spojky.

Obrázek 9. Ronchigram dubletu se spojkou, otočenou o 180˚. Objektiv má podélnou
otvorovou vadu cca 2 mm, tedy poloviční hodnotu oproti původnímu sestavení.
Obrázek 10. Zbytkové vnitřní pnutí objektivu v polariskopu.
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Obrázek 11 a 12. Finální kontrola objektivu na optické lavici.

Obrázek 13 a 14. Ronchigram a fázový Ronchigram objektivu s opravenou spojkou.

Obrázek 15 a 16. Ronchigram objektivu pro světlo o vlnové délce 546.1 nm.
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Obrázek 17 a 18. Ronchigramy objektivu pro spektrální čáry 656.3 nm a 475 nm.

Obrázek 19. Fotografie mřížky o mřížkové konstantě 5 čar/mm.

Obrázek 20 a 21. Schéma a spotdiagramy dubletu d160/2500.
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Obrázek 22 a 23. Sférochromatická vada a chromatická křivka dubletu d160/2500.

Obrázek 24 a 25. Matrix spotdiagramy a modulační přenosová křivka dubletu d160/2500.
Tabulka 1.Optické parametry dubletu turnovské hvězdárny, nové řešení.
OBJ
1
2
3
IMA

Surf.Type
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Radius
Infinity
1119.2
-1119.2
-20714
Infinity

Thickness
Infinity
27.15
12.58
2474.67

Glass
BK7
F2

SemiDiam

Infinity
82
82
82

Conic
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Tabulka 2. Indexy lomů korunového a flintového skla objektivu.
Vlnová délka
[mikron]

Korunové sklo
spojka
Flintové sklo
rozptylka

0.435800

0.486133

0.546100

0.587562

1.52668806

1.52237629

1.51872064

1.51680003

1.64202615

1.63208146

1.62407751

1.62004014
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Vlnová délka

0.623400

0.656273

0.687000

0.706500

Korunové sklo
spojka

1.51541750

1.51432235

1.51341762

1.51289301

Flintové sklo
rozptylka

1.61721494

1.61503169

1.61326933

1.61226643

[mikron]

9. Appendix - Matematický aparát, použitý při výpočtech dubletu se symetrickou spojkou.
Základní výpočet je proveden pro dublet, složený z tenkých čoček s normovanou ohniskovou
vzdáleností f = 1.
Jsou-li φ1 a φ2 optické mohutnosti čoček, přičemž platí φi = 1/fi , pak výsledná ohnisková
vzdálenost dubletu je
φ1 + φ2 = 1

(1)

Jsou-li ν1 a ν2 Abbeho čísla korunového a flintového skla, pak rovnice (2) vyjadřuje
podmínku achromasie, kde E je konstanta blízká nule.
φ1/ ν1 + φ2/ν2 = E

(2)

Řešením těchto dvou rovnic spočítáme nejprve optické mohutnosti čoček. V prvním přiblížení
hodnotu E položíme rovnu nule.
Poloměry křivostí vstupní ri a výstupní ri+1 plochy tenkých čoček určíme z čočkové rovnice
(3).
φ i = (ni – 1) ( 1/ri - 1/ri+1)

(3)

Pro poloměry křivostí objektivu turnovské hvězdárny platí podmínka (4).
r1 = -r2 = -r3

(4)

Známe-li optické mohutnosti čoček, spočteme r1 a r2 poloměry křivostí symetrické spojky
z rovnice .
Poté dosadíme hodnotu r2 = r3 do rovnice (3) a dopočítáme poloměr křivosti r4 výstupní
plochy rozptylky.
Kontrolu zbytkové sférochromatické vady je vhodné provest trigonometrickým propočtem
paprsků přes soustavu.
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Abstrakt: Referát se zabývá optickými vadami dvojzrcadlových dalekohledů s elipsoidálními
primárními a sférickými sekundárními zrcadly. Systém byl objeven na konci dvacátých let
minulého století Horacem Dallem a Alanem Kirkhamem. Jeho optické prvky jsou snadno
vyrobitelné a měřitelné. Tyto dalekohledy lze vybavit korektory a vytvořit z nich víceúčelové
přístroje jak pro planetární pozorování, tak pro fotografování širokých zorných polí. Několik
takových přístrojů bylo vyrobeno i v dílně Centra Toptec v Turnově.
Klíčová slova: Dvojzrcadlový dalekohled, korektor pole, optické aberace, sférochromatická
vada, koma, astigmatismus.

1. Úvod
První zrcadlový dalekohled navrhl skotský matematik a astronom James Gregory v roce 1663.
Skládal se z paraboloidického primárního a konkávního sekundárního zrcadla, jehož plocha
měla tvar rotačního elipsoidu. O něco později, v roce 1672, publikoval zprávu o dalším typu
dalekohledu i Laurent Cassegrain. Tento francouzský malíř použil ve své soustavě konvexní
sekundární hyperboloidické zrcadlo. Primární zrcadlo zůstalo paraboloidické. Jeho přístroj
měl kratší stavební délku než Gregoryho dalekohled a poskytoval převrácený obraz.
Mnoho tehdejších optiků považovalo Cassegrainův návrh za nevýhodný a jeho stavbu
odmítalo. Od poloviny 19. století se tento typ stal jedním z nejčastěji používaných
dvojzrcadlových dalekohledů. Výrobou kovových zrcadel se zabýval i Isaac Newton, který
zavedl leštění optických ploch pomocí leštící rouge a smoly. Také tento fyzik vynalezl nový
zrcadlový systém. Sbíhavý svazek z paraboloidického zrcadla je v něm odkláněn malým
rovinným zrcátkem pod úhlem 90˚ ven ze vstupního svazku. Okulár je umístěn na vnější
straně tubusu. Technologie výroby asférických zrcadel se v 17. století začínala teprve vyvíjet
a trvalo několik desítek let než se podařilo vyrobit kvalitně zobrazující přístroje.
V roce 1721 vyrobil John Hadley první, po optické stránce povedený dalekohled Newtonova
typu o průměru cca 6“ (152 mm) a ohniskové vzdálenosti cca 62“ (cca 1550 mm).
Jeho rozlišovací schopnost detailů na planetách byla srovnatelná s refraktorem Christiana
Huygense o ohniskové vzdálenosti 37.5 metrů. V té době byl Huygensův přístroj
s neachromatickým objektivem považován za jeden z nejlepších dalekohledů na světě.
V druhé polovině 18. století použil William Herschel systém se skloněným paraboloidickým
zrcadlem, jehož ohnisková plocha se nacházela vně vstupního svazku přístroje. Při pozorování
nedocházelo k zaclonění vstupního apertury. Odstraněním sekundárního zrcadla chtěl
Herschel snížit ztráty světla, způsobené nižší odrazivostí (cca 60%) leštěné kovové plochy.
Všechny čtyři typy zrcadlových dalekohledů, objevené ve druhé polovině 17. století
Gregorym, Cassegrainem, Newtonem a později Herschelem, jsou označovány jako klasické
zrcadlové systémy. Až do počátku 20. století nebyl vyvinut žádný jiný, čistě zrcadlový
(katoptrický) systém. [1]
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V roce 1905 navrhl novou anastigmatickou soustavu Karl Schwarzschild. Koncem dvacátých
letech byla objevena další řešení dvojzrcadlových dalekohledů, aplanatická soustava RitcheyChrétiena s hyperboloidickými zrcadly a dále systém Dalla-Kirkhama. Ten se skládá
z primárního zrcadla o tvaru rotačního elipsoidu a sférického konvexního zrcadla. Objevila se
i soustava Pressmana-Camichela se sférickým primárním zrcadlem a se sekundárním o tvaru
zploštělého sféroidu. Všechny tyto dvojzrcadlové systémy jsou na optické ose stigmatické,
mimoosové obrazy se liší velikostí komy. Asféričnosti jejich zrcadel lze spočítat ze
Seidelových sum.
Z technologického hlediska jsou nejsnázeji vyrobitelné soustavy Dalla-Kirkhama. Toto řešení
přístroje je méně citlivé na rozjustování než ostatní dvojzrcadlové typy. [1], [2], [3], [4], [5]
2. Zbytkové vady Dall-Kirkhamovy soustavy
Dvojzrcadlová soustava Dall-Kirkham poskytuje na optické ose stigmatický obraz hvězdy.
Její dominantní mimoosovou vadou je koma. Délka komatického obrazu reálné soustavy
může nabývat až čtyřnásobku obrazu ekvivalentního paraboloidického zrcadla. Vzhledem
k tomu, že tyto přístroje jsou konstruovány pro zobrazení objektů o malých úhlových
rozměrech nebo jako kondenzory světla, kvalitní zobrazení velkého zorného pole u nich není
požadováno. Astigmatismus je u těchto systémů zanedbatelný.
Komu lze účinně korigovat vhodným, několikačlenným korektorem, umístěným před
ohniskovou plochou. Jeho použitím lze získat vysoce opravené pole o průměru až 2˚ v celém
viditelném oboru spektra. Dominantními vadami v těchto přístrojích bude sférochromatická
vada na optické ose a chromatismus zvětšení pro mimoosové obrazy. V tomto referátu
všechny výpočty optických soustav prováděny v programu Zemax. [6], [7], [9], [10]

3. Soustavy Dall-Kirkham z Turnova
V dílně ÚFP AV ČR v.v.i. – Toptec, původně Vývojové optické dílně AV ČR, byly
dvojzrcadlové soustavy Dall-Kirkham nebo jim blízká řešení vyráběny klasickou technologií
od 90. let. Většinou se jednalo o astronomické dalekohledy nebo soustavy Lidarů pro výzkum
atmosféry. Hlavním důvodem, proč byl navrhován tento typ, byla jeho snadnější výroba a
měření zrcadel. Zpočátku měly průměry cca 150 mm a ohniskové vzdálenosti okolo 2100
mm. Světelnost primárních zrcadel byla zvolena 1 : 4. Zákazníci nepředpokládali, že u těchto
přístrojů budou využívat samotná primární zrcadla.
Poté následovala další série dvojzrcadlových soustav do průměru 260 mm. Obr. 1 - 4. Tab. 1.
Dvě z nich byly navrženy s korektorem pole. Tyto soustavy měly průměr 260 mm a
ohniskovou vzdálenost 2736 mm. V zorném poli o průměru 1.5˚ - 2˚ zobrazovaly hvězdy o
geometrických rozměrech blízkých průměru difrakčního kroužku v celém viditelném oboru
spektra. [8]
Na přání německého zákazníka bylo k primárnímu zrcadlu vyrobeno menší sekundární
zrcadlo o průměru 66 mm pro pozorování planet a dvojhvězd. Ohnisková vzdálenost
katoptrického systému byla 4666 mm. Při použití tohoto menšího sekundárního zrcadla musel
být korektor pole z tubusu vyjmut. Obr. 5 - 12. Tab. 2 a 3.
Další dvojzrcadlový systém byl vyroben o průměru 320 mm a asféričnosti primárního zrcadla
σ1 = - 0.92. S korektorem pole má výborně vykorigované pole okolo průměru 2˚ při ohniskové
vzdálenosti 3350mm. Druhé sekundární zrcadlo z něho umožňuje vytvořit katoptrický
dalekohled s ohniskovou vzdáleností 4500 mm. Primární zrcadlo s vlnovou aberací cca 100
nm lze též použít i v Newtonově uspořádání.
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Pro několik amatérských dalekohledů, jejichž zrcadla nebyla plně zparabolizována, byla
vyrobena sekundární zrcadla s plochami, blízkými sférickým. Takto vznikly soustavy DallKirkham pana Grimma o průměru cca 165 mm nebo dalekohled hvězdárny v Moravské
Třebové o průměru 300 mm s ohniskovou vzdáleností 5100 mm. Podmínkou výroby těchto
přístrojů byl dokonale plynulý tvar optické plochy primárního zrcadla.
Samostatnou skupinou dvojzrcadlových optických soustav byly systémy Lidar. Měly primární
zrcadla s elipsoidálním tvarem ploch a sférická sekundární zrcadla. V letech 1995-2005 bylo
vyrobeno několik soustav do průměru 350 mm pro zjišťování škodlivých látek v atmosféře.
V těchto přístrojích nesměl být použit žádný refrakční člen.
Náročnost výroby asférických primárních zrcadel je přímo úměrná jejich odchylce od sférické
plochy. Asférická zrcadla s vlnovou aberací cca do 0.7 mikron lze poměrně snadno vyrobit
s téměř žádnou nebo jen velmi malou úpravou leštící smolné podložky. Nad tuto hranici je
potřeba razantně odlešťovat středové partie zrcadla a zkracovat jejich poloměry křivosti.
Úspěšně byla vyrobena zrcadla o průměrech 350 - 450 mm s odchylkami vlnové aberace cca
2-3 mikrony.

Obrázek 1. Ronchigram dalekohledu Dall-Kirkham o průměru 210 mm a ohniskové
vzdálenosti 1970 mm.

3
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Obrázek 2. Ronchigram výřezu elipsoidálního primárního zrcadla o průměru 210 mm a
ohniskové vzdálenosti 680 mm a hodnotě asféričnosti cca σ1 = -0.61.

Obrázky 3 a 4. Schéma a spotdiagramy dalekohledu Dall-Kirkham 210/1970 mm.

OBJ
1
2
IMA

Surf.Type
Standard
Standard
Standard
Standard

Radius
Infinity
-1360
-681
-170

Thickness
Infinity
-457
-646.2

Infinity
Mirror
Mirror

SemiDiam
Infinity
105
36

Conic
0.000
-0.610
0.000
0.000

Tabulka 1. Optické parametry dalekohledu Dall-Kirkham 210/1970 mm.
4
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Obrázky 5 a 6. Modifikovaná soustava blízká dalekohledu Dall-Kirkham 260/2736 mm
s korektorem pole na optické lavici a její Ronchigram.

Obrázky 7 a 8. Fázový Ronchigram modifikované soustavy 260/2736 mm s korektorem pole,
blízké dalekohledu Dall-Kirkham a Ronchigram jejího primárního elipsoidálního zrcadla
s Ronchi mřížkou v jeho středu křivosti.

Obrázky 9 a 10. Ronchigram a fázový Ronchigram soustavy s elipsoidálním zrcadlem o
průměru 260 mm se zmenšeným sekundárním zrcadlem o průměru 66 mm. Ohnisková
vzdálenost dalekohledu je 4666 mm.
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Obrázky 11 a 12. Schéma a spotdiagramy modifikovaného dalekohledu Dall-Kirkham
260/2736 mm s korektorem.

OBJ
1
2
3
4
5
6
IMA

Surf.Type
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Radius
Infinity
-2000
-1035
-4885
-314
212
124
-1251

Thickness
Infinity
-670
520
12
2
12
357.16

Infinity
Mirror
Mirror
BK7
K7

SemiDiam
Infinity
130
50
50
50
50
50

Conic
0.000
-0.61
2.66
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Tabulka 2. Optické parametry modifikovaného dalekohledu Dall-Kirkham 260/2736 mm
s korektorem.

OBJ
1
2
IMA

Surf.Type
Standard
Standard
Standard
Standard

Radius
Infinity
-2000
-560
-389

Thickness
Infinity
-780
1026.447

Infinity
Mirror
Mirror

SemiDiam
Infinity
130
33

Conic
0.000
-0.61
1.27

Tabulka 3. Optické parametry teleskopu modifikovaného Dall-Kirkham bez korektoru pole se
zmenšeným sekundárním zrcadlem o průměru 66 mm. Ohnisková vzdálenost systému je 4666
mm.
4. Měření dvojzrcadlového systému 200/4000 mm z Observatoře v Ondřejově
V roce 2015 byla z AsÚ AVČR v Ondřejově dovezena do Centra Toptec v Turnově souprava
dvou zrcadel k obnovení odrazných vrstev. Zrcadla patří dalekohledu Cassegrain o průměru
200 mm a ohniskové vzdálenosti cca 4000 mm ze západní kopule ondřejovské observatoře.
Přístroj se dostal do Ondřejova v roce 1943 a je umístěn ve společném tubusu s refraktorem o
průměru 110 mm a ohniskové vzdálenosti cca 1500 mm. Vyrobila jej firma Carl Zeiss, Jena.
Pozorovatelé vysoko cení jeho výbornou optickou kvalitu. [11] Obr. 13-14.
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V nedávné minulosti byl tento přístroj i jeho montáž restaurovány. Před napařením odrazných
vrstev jsme měli příležitost soustavu přeměřit a matematicky ji popsat. Povrch obou zrcadel
byl napařen Al vrstvou bez ochranné křemenné vrstvy, byl zkorodovaný a měl nízkou
odrazivost. Bylo na něm velké množství vlasových škrábek. Obr. 15-16.
Primární zrcadlo o mechanickém průměru 205 mm má tvar rotačního elipsoidu, blízký
paraboloidu. Jeho ohnisková vzdálenost je 1496 mm. Bylo měřeno autokolimačním testem
pomocí rovinného zrcadla. Obr. 17.
Sekundární zrcadlo bylo kontrolováno inteferenčním kalibrem a má asféričnost cca
σ2 = -1.0. Jeho poloměr křivosti je cca 752 mm. Obr. 18.
Protože jsme neznali přesnou vzdálenost zrcadel a tudíž i ohniskovou vzdálenost soustavy,
přístroj byl měřen pro tři ohniskové vzdálenosti, 3600 mm, 3800 mm a 4000 mm.
Výsledná otvorová vada soustavy je velice dobře opravena a se se změnou vzdáleností se
podstatně neměnila. Obr. 19.
Schéma přístroje a výsledky simulací, spotdiagramy byly provedeny pro systém s ohniskovou
vzdáleností 4000 mm. Obr. 20-21. Tab. 4.
Zmenšené asféričnosti obou zrcadel tento přístroj řadí spíše k Dall-Kirkhamova typu než ke
klasickému Cassegrainovu řešení. Koncepčně se přístroj od dnešních dalekohledů odlišuje
tím, že primární zrcadlo o mechanickém průměru 205 mm má podstatně delší ohniskovou
vzdálenost než dnešní dvojzrcadlové systémy, cca 1496 mm. Výsledná ohnisková vzdálenost
soustavy je přibližně 4000 mm, s koeficientem prodloužení soustavy okolo 2.66. Díky této
hodnotě má Zeissův přístroj i větší průměr sekundárního zrcadla, což zvyšuje hodnotu
postranních maxim Airyho funkce a snižuje kontrast zobrazení. Asféričnosti ploch, odchylky
od sférické plochy jsou velmi malé a umožňují výrobci dosažení plynulých profilů optických
ploch o velmi vysoké přesnosti. Hladkost plochy a její plynulost snižuje rozptyl světelné
energie vně z Airyho středního kroužku. Současný trend výroby dvojzrcadlových dalekohledů
je opačný. V zájmu co nejkratší stavební délky a co nejmenšího centrálního stínění jsou
konstruovány katoptrické nebo katadioptrické dalekohledy s primárními zrcadly o
světelnostech 1 : 1.5-3 a s koeficienty prodloužení cca 4. Komerční dalekohledy typu
Schmidt-Cassegrain mají hodnotu koeficientu prodloužení i 5. Jakákoli nerovnost povrchu,
způsobená razantním leštěním nebo vakuovým opracováním, se stává zdrojem rozptýleného
světla a snižuje kontrast přístroje.

Obrázky 13 a 14. Dvojitý dalekohled ze západné kopule ondřejovské observatoře. Vrchní
dalekohled je refraktor o průměru 110 mm a ohniskové vzdálenosti cca 1500 mm. Spodní
přístroj je dvojzrcadlový reflektor o průměru 200 mm a ohniskové vzdálenosti cca 4000 mm.
Obrázky fotografoval pracovník AsÚ AV ČR pan Jiří Zeman.
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Obrázek 15. Zrcadla soustavy Dall-Kirkham observatoře v Ondřejově o průměru 200 mm a
ohniskové vzdálenosti cca 4000 mm před smytím odrazných vrstev.

Obrázek 16. Soustava dalekohledu o průměru 200 mm a ohniskové vzdálenosti cca 4000 mm
při měření autokolimačním testem.
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Obrázek 17. Ronchigram elipsoidálního primárního zrcadla soustavy Dall-Kirkham o
mechanickém průměru 205 mm a ohniskové vzdálenosti 1496 mm. Malá odchylka tvaru
elipsoidálního tvaru zrcadla od paraboloidu nevylučuje jeho použití jako primárního zrcadla
v Newtonově dalekohledu.

Obrázek 18. Interferenční proužky, vznikající položením interferenčního kalibru na plochu
sekundárního zrcadla. Poloměr křivosti kalibru byl velmi blízký poloměru křivosti
sekundárního zrcadla, které podle proužků vykazovalo tvar velmi blízký sférickému.
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Obrázek 19. Ronchigram soustavy Dall-Kirkham observatoře v Ondřejově o průměru 200
mm a ohniskové vzdálenosti cca 4000 mm.

Obrázky 20 a 21. Schéma a spotdiagramy dvojzrcadlového dalekohledu 200/4000 mm
ondřejovské observatoře.

OBJ
1
2
IMA

Surf.Type
Standard
Standard
Standard
Standard

Radius
Infinity
-2992
-1712
-500

Thickness
Infinity
-960
1433.8

Glass
Mirror
Mirror

SemiDiam
Infinity
102.5
40

Conic
0.000
-0.7
-1
0.000

Tabulka 4. Optické parametry dvojzrcadlového dalekohledu 200/4000 mm ondřejovské
observatoře.
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5. Ocenění přístrojů Dall-Kirkham
Dvojzrcadlový systém Dall-Kirkham se skládá z optických prvků, které lze velmi snadno
přesně měřit. Oproti paraboloidickému zrcadlu má elipsoidální primární zrcadlo menší
asféričnost - odchylku plochy od sféry. Při použití klasické technologie to umožňuje snadnější
výrobu kompaktního přístroje. Primární zrcadlo Dall-Kirkhamova dalekohledu lze měřit
nulovým testem tak, že do jednoho ohniska elipsoidu se umístí bodový zdroj světla a do
druhého ostří nože nebo Ronchi mřížka. Tento postup lze použít i při měření pomocí
sférointerferometru, kdy do jednoho ohniska se vloží rovinné zrcátko. Sekundární zrcadlo lze
měřit interferenčním kalibrem. Hlavní podmínkou výroby vysoce kvalitní dvojzrcadlové
soustavy jsou zrcadla s dokonale plynulým profilem optických ploch. Nemá-li primární
zrcadlo přesnou hodnotu asféričnosti, otvorovou vadu lze dokompenzovat retuší sekundárního
zrcadla. Soustava Dall-Kirkham není citlivá na decentráž sférického sekundárního zrcadla,
vždy ji lze zjustovat jeho sklonem. Ideální světelnost primárního zrcadla je pro tento systém
okolo 1/5-1/6, světelnost samotného systému by měla být 1/15-1/22.
Hlavní mimoosovou vadou soustavy Dall-Kirkham je koma, kterou lze opravit vhodně
navrženým korektorem, umístěným před ohniskovou plochou. Soustava při světelnosti 1/10
může zobrazovat vysoce opravené obrazy hvězd do průměru zorného pole až 2˚.
V současné době se takové přístroje komerčně vyrábějí pro fotografii hvězdných polí o
světelnostech okolo 1/7, poskytující obrazy srovnatelné s přístroji Ritchey-Chrétien.
Důležitým faktorem, ovlivňující kontrast zobrazení, je centrální stínění sekundárním
zrcadlem. Pro dalekohledy, určené k pozorování planet, by měl být průměr sekundárního
zrcadla co nejmenší. Dosahuje-li jeho velikost cca 25 % průměru primárního zrcadla,
zhoršení kontrastu odlivem světelné energie ze středového maxima do vnějších difrakčních
kroužků nebývá výrazné.
Dalším problémem u dalekohledů, určených pro kontrastní zobrazení, je mikrodrsnost
povrchu. Moderní CNC technologie při leštění a iontová retuš po něm zanechává na
optických plochách zrcadel zjevné stopy, které mohou mít podstatný vliv na kontrastní
zobrazení. Zhoršení se dá vyhnout použitím klasického leštění pomocí leštící rouge a optické
smoly. Optická smola pro asférizaci primárního zrcadla musí mít správnou tvrdost a
viskozitu. Je-li příliš měkká, proces asférizace nebude probíhat. Tvrdá smola též dobře neleští.
I v případě dobrého zvládnutí leštění zůstávají na okrajích primárního zrcadla i kolem
středového otvoru cca 5-7 mm (podle velikosti zrcadla) zleštěné zóny, který jsou z hlediska
zobrazení nepoužitelné a je nutné jej zaclonit. Maximální asféričnost, odchylka plochy od
sféry, je v případě klasického leštění smolou omezená na hodnoty 2-3 μm.
Výroba špičkového přístroje v každém případě není jednoduchou záležitostí a vyžaduje
pečlivost, trpělivost a štěstí.
6. Poděkování
Tato práce byla napsána v rámci projektu No. LO1206 Ministerstva školství mládeže a sportu
České republiky.
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Abstrakt: Tento referát se zabývá achromatickými dublety se vstupním členem z flintového
skla. Optické řešení těchto objektivů navrhl německý fyzik Carl August Steinheil v polovině
19. století. V nedávné minulosti bylo několik těchto dubletů vyrobeno pro astronomické účely
v naší dílně. V referátu popisujeme výpočet a technologický postup výroby tmeleného
Steinheilova objektivu s rovinnou výstupní plochou.
Klíčová slova: Achromatický objektiv, apochromatický objektiv, sférochromatická vada,
koma.

A Glued Objective Lens of the Steinheil Type

Abstract: This paper analyses the achromatic dublets with an entrance lens of the flint glass.
The objective lens of this construction were devised by German physician Carl August
Steinheil in the half of the 19 th century. Several pieces of these dublets were manufactured
for astronomical purposes in our workshop in the past. We discuse the mathematical
evaluation and the method of manufacture of the glued Steinheil objective with plane exit
surface.
Key words: Achromatic objective, apochromatic objective, spherochromatic aberration, coma.
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Abstrakt: Tento referát se zabývá achromatickými dublety se vstupním členem z flintového
skla. Optické řešení těchto objektivů navrhl německý fyzik Carl August Steinheil v polovině
19. století. V nedávné minulosti bylo několik těchto dubletů vyrobeno pro astronomické účely
v naší dílně. V referátu popisujeme výpočet a technologický postup výroby tmeleného
Steinheilova objektivu s rovinnou výstupní plochou.
Klíčová slova: Achromatický objektiv, apochromatický objektiv, sférochromatická vada,
koma.
1.Úvod
Počátkem 18. století řada fyziků a optiků upozornila na možnost opravy barevné vady
čočkového objektivu. Kolem roku 1730 se o výrobu čočkového dalekohledu s takovým
objektivem pokusil anglický právník a amatérský optik Chester Moore Hall. [1]
Velice záhy získal achromatické objektivy-dublety s opravenou barevnou vadou o průměrech
cca 64 mm a ohniskových vzdálenostech cca 500 mm. Čočky mu vybrousil londýnský optik
George Bass. V roce 1758 získal patent na výrobu achromatických objektivů John Dollond,
který se o nich náhodně dozvěděl při návštěvě Bassovy dílny. [2]
V 50. let 18. století byly publikovány i teoretické práce, podle kterých bylo možné vypočítat
objektiv z tenkých čoček, opravující současně barevnou, otvorovu vadu a komu. Počátkem
19. století je začal systematicky vyrábět Joseph Fraunhofer, po kterém dostal tento typ dubletu
označení jako Fraunhoferův aplanát.
Samotný výpočet aplanatického dubletu z tenkých čoček není složitý, je ale zdlouhavý. Po
spočtení poloměrů křivostí ploch je nutná kontrola zbytkových vad objektivu s reálnými
tloušťkami čoček. Ta se provádí pomocí výpočtu průchodu paprsků o několika výškách nad
optickou osou a aspoň ve třech vlnových délkách. Kontrola chodu paprsků by se měla
provádět i pro jednu hodnotu úhlu skloněného svazku paprsků.
Z těchto důvodů se optici snažili výpočty a výrobu čočkových objektivů zjednodušit při
zachování co nejlepšího zobrazení. Nejprve byly vnitřní poloměry čoček navrženy tak, že je
bylo možné ztmelit. Takový objektiv je označován jako tmelený dublet Clairauta. Svá řešení
achromatického objektivu nalezl i John Herschel a Leonhard Euler. [3]
Littrowovy objektivy z počátku 19. století měly téměř symetrickou spojnou čočkou, rozptylka
byla blízká plankonkávním čočkám. Změnou poloměru křivosti výstupní plochy bylo možné
upravovat barevnou vadu. Čočky objektivů Alvana Clarka měly podobné tvarové parametry
jako Littrowovy objektivy, navíc mohly změnou vzdálenosti mezi vrcholy čoček dokorigovat
své zbytkové vady. [3], [4]
Existuje řada dalších typů objektivů, používaných pro speciální účely, například v laserové
optice. Často se u nich požaduje potlačení nežádoucích reflexů nebo úplná kompenzace
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vyšších řádů otvorové vady. Většina z nich není vhodná pro použití jako vizuální objektivy
astronomických dalekohledů. [3]
Výpočetní i konstrukční zjednodušení bylo vynuceno i výrobou stále větších objektivů s
přísnýmí nároky na výrobní tolerance a přípravkovou základnu.
Dále byly studovány i kombinace skel, ze kterých by bylo možné vyrobit jednorádiusový
dublet s co nejlépe opravenými optickými vadami. Pro korekci jejich vad je nutné u nich
použít moderní skla s vysokými indexy lomů.
V padesátých letech 19. století navrhl německý fyzik a optik Carl August von Steinheil nový
typ dvojčočkového achromatického objektivu se vstupním členem z flintového skla.
Oproti korunovému sklu je tento materiál měkčí a méně odolný vůči chemickým činidlům. [1]
V současnosti Steinheilův typ objektivu je často používán u apochromatických objektivů se
spojkami z fluoritu nebo fluorofosforových skel s vysokým Abbeho číslem. [5]
V nedávné minulosti byly v Centru Toptec vyrobeny dva takové dublety se vzduchovou
mezerou z kombinace skel N-ZK7 - FPL53. Jejich průměr byl 60 mm a ohnisková vzdálenost
750 mm.
2. Matematický aparát, použitý při výpočtech Steinheilova tmeleného dubletu
s rovinnou výstupní plochou.
V prvním přiblížení počítáme dublet z tenkých čoček (tloušťka čočky je zanedbatelná vůči její
ohniskové vzdálenosti) s jednotkovou ohniskovou vzdáleností f = 1.
Nechť φ1 a φ2 jsou optické mohutnosti čoček pro d-čáru (λ = 587.6 nm). Optická mohutnost
čočky je převrácená hodnota její ohniskové vzdálenosti, φi = 1 / fi . Výsledná optická
mohutnost dubletu, jehož čočky jsou blízko u sebe (vzhledem k jeho výsledné ohniskové
vzdálenosti) bude rovna součtu optických mohutností jeho čoček.
φ1 + φ2 = 1

(1)

Jsou-li νd1 a νd2 Abbeova čísla použitých skel, n1, n2 indexy lomů skel pro d-čáru (λ = 587.6
nm), u Steinheilova objektivu je vstupní čočka z flintového skla, výstupní z korunového.
Podmínka achromasie dubletu je vyjádřena rovnicí (2), kde E je konstanta blízká nule.
φ1 / νd1 + φ2 / νd2 = E

(2)

Řešením těchto dvou rovnic spočítáme nejprve optické mohutnosti čoček φ1, φ2. V prvním
přiblížení hodnotu E položíme rovnu nule.
K výpočtu vstupních a výstupních poloměrů křivostí r1, r1´, r2, r2´ čoček použijeme čočkovou
rovnici (3), platící pro tenké čočky, kde i = 1, 2.
φi = (ni – 1) ( 1/ ri - 1/ ri´ )

´

(3)

Steinheilův dublet s plankonvexní spojnou čočkou s poloměrem křivosti r 2´ výstupní plochy
má r 2´ = ∞, ( 1/ r 2´ = 0 ). Rovnice (3) pro spojnou čočku dubletu pak bude mít tvar (4).
φ 2 = (n2 – 1) / r2

(4)

Z rovnice (3) vypočteme i poloměr křivosti r1 vstupní konvexní plochy rozptylky. Protože se
jedná o tmelený dublet, budou poloměry křivostí vnitřních ploch shodné (5).
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r1´ = r2

(5)

Poloměr křivosti r1 vstupní 1. plochy bude spočten z rovnice (6) o tvaru.
φ1 = (n1 – 1) ( 1/ r1 - 1/ r1´ )

(6)

Po výpočtu poloměrů křivosti je nutné zbytkové vady dubletu zkontrolovat některým
optickým programem (Zemax, Oslo) nebo trigonometrickým výpočtem. [3], [6], [7], [8], [9]
3. Optické návrhy tmelených Steinheilových dubletů pro několik kombinací skel.
Matematický aparát tohoto referátu byl použit k návrhům dvojčočkových objektivů pro
několik kombinací optických skel a krystalického materiálu - fluoritu. Dublety jsou vizuálně
korigované pro spektrální čáry C a F (spektrální čára C, λ = 656.3 nm, spektrální čára F, λ =
486.1nm), mají průměr 200 mm a ohniskovou vzdálenost cca 3000 mm.
První dva objektivy jsou achromatické a byly u nich užity kombinace skel F2 - BK7 a SF2 BK7. Ve třetím optickém návrhu bylo na rozptylku použito moderní Schottovo sklo KzF2.
Plankonvexní spojka je opět ze skla BK7.
Poslední navržený dublet poskytuje apochromatickou korekci barevné vady. Jeho vstupní
rozptylka je ze skla KzF2, výstupní spojka je z fluoritu.
V tabulkách 1, 3, 5 a 7 jsou uvedeny optické parametry těchto objektivů, spočtených přímo ze
vzorců (1) až (6). V tabulkách 2, 4, 6 a 8 jsou tyto optické návrhy optimalizovány pomocí
programu Zemax. K tabulkám jsou připojeny obrázky sférochromatické vady pro tři vlnové
délky a spotdiagramy pro posouzení zbytkových vad objektivů.

OBJ
1
2
3
IMA

Surf.Type
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Radius
Infinity
1271.7
670.5
Infinity
Infinity

Thickness
Infinity
25
30
2946.12

Glass

SemiDiam

F2
BK7

Infinity
100
100
100

Conic
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Tabulka 1. Optické parametry tmeleného Steinheilova dubletu z kombinace skel F2 - BK7 o
průměru 200 mm a ohniskové vzdálenosti cca 3000 mm se zadní rovinnou plochou. Výpočet
dubletu byl proveden podle matematických vztahů, uvedených ve 2. části článku.
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Obrázky 1 a 2. Sférochromatická vada a spotdiagramy tmeleného Steinheilova dubletu
z kombinace skel F2 - BK7 o průměru 200 mm a ohniskové vzdálenosti cca 3000 mm se
zadní rovinnou plochou. Výpočet dubletu byl proveden podle matematických vztahů,
uvedených v 2. části článku.

OBJ
1
2
3
IMA

Surf.Type
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Radius
Infinity
1272.4
665.2
Infinity
Infinity

Thickness
Infinity
25
30
2959.06

Glass

SemiDiam

F2
BK7

Infinity
100
100
100

Conic
0.000
0.065
0.000
0.000
0.000

Tabulka 2. Optické parametry tmeleného Steinheilova dubletu z kombinace skel F2 - BK7 o
průměru 200 mm a ohniskové vzdálenosti cca 3000 mm se zadní rovinnou plochou. Výpočet
dubletu byl proveden podle matematických vztahů, uvedených v 2. části článku. Pomocí
programu ZEMAX byla dodatečně provedena optimalizace optického návrhu včetně zavedení
asférizace 1. plochy.

Obrázky 3 a 4. Sférochromatická vada a spotdiagramy tmeleného Steinheilova dubletu
z kombinace skel F2 - BK7 o průměru 200 mm a ohniskové vzdálenosti cca 3000 mm se
zadní rovinnou plochou. Výpočet dubletu byl proveden podle matematických vztahů,
uvedených v 2. části článku. Pomocí programu ZEMAX byla dodatečně provedena
optimalizace optického návrhu. U objektivu byla zavedena asférizace 1. plochy.
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OBJ
1
2
3
IMA

Surf.Type
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Radius
Infinity
1263.2
730.5
Infinity

Thickness
Infinity
25
30
2942.83

Glass

SemiDiam

SF2
BK7

Infinity
100
100
100

Conic
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Tabulka 3. Optické parametry tmeleného Steinheilova dubletu z kombinace skel SF2 - BK7 o
průměru 200 mm a ohniskové vzdálenosti cca 3000 mm se zadní rovinnou plochou. Výpočet
dubletu byl proveden podle matematických vztahů, uvedených v 2. části článku.

Obrázky 5 a 6. Sférochromatická vada a spotdiagramy tmeleného Steinheilova dubletu
z kombinace skel SF2 - BK7 o průměru 200 mm a ohniskové vzdálenosti cca 3000 mm se
zadní rovinnou plochou. Výpočet dubletu byl proveden podle matematických vztahů,
uvedených v 2. části článku.

OBJ
1
2
3
IMA

Surf.Type
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Radius
Infinity
1263.0
723.8
Infinity

Thickness
Infinity
25
30
2956.94

Glass

SemiDiam

SF2
BK7

Infinity
100
100
100

Conic
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Tabulka 4. Optické parametry tmeleného Steinheilova dubletu z kombinace skel SF2 - BK7 o
průměru 200 mm a ohniskové vzdálenosti cca 3000 mm se zadní rovinnou plochou. Výpočet
dubletu byl proveden podle matematických vztahů, uvedených v 2. části článku. Pomocí
programu ZEMAX byla dodatečně provedena optimalizace optického návrhu.
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Obrázky 7 a 8. Sférochromatická vada a spotdiagramy tmeleného Steinheilova dubletu
z kombinace skel SF2 - BK7 o průměru 200 mm a ohniskové vzdálenosti cca 3000 mm se
zadní rovinnou plochou. Výpočet dubletu byl proveden podle matematických vztahů,
uvedených v 2. části článku. Pomocí programu ZEMAX byla dodatečně provedena
optimalizace optického návrhu.

OBJ
1
2
3
IMA

Surf.Type
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Radius
Infinity
1408.4
301.2
Infinity
Infinity

Thickness
Infinity
25
30
2962.14

Glass

SemiDiam

KzF2
BK7

Infinity
100
100
100

Conic
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Tabulka 5. Optické parametry tmeleného Steinheilova dubletu z kombinace skel KzF2-BK7 o
průměru 200 mm a ohniskové vzdálenosti cca 3000 mm se zadní rovinnou plochou. Výpočet
dubletu byl proveden podle matematických vztahů, uvedených v 2. části článku.

Obrázky 9 a 10. Sférochromatická vada a spotdiagramy tmeleného Steinheilova dubletu
z kombinace skel KzF2-BK7 o průměru 200 mm a ohniskové vzdálenosti cca 3000 mm se
zadní rovinnou plochou. Výpočet dubletu byl proveden podle matematických vztahů,
uvedených v 2. části článku.
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OBJ
1
2
3
IMA

Surf.Type
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Radius
Infinity
1409.1
301.8
Infinity
Infinity

Thickness
Infinity
25
30
2955.51

Glass

SemiDiam

KzF2
BK7

Infinity
100
100
100

Conic
0.000
1.350
0.000
0.000
0.000

Tabulka 6. Optické parametry tmeleného Steinheilova dubletu z kombinace skel KzF2-BK7 o
průměru 200 mm a ohniskové vzdálenosti cca 3000 mm se zadní rovinnou plochou. Výpočet
dubletu byl proveden podle matematických vztahů, uvedených v 2. části článku. Pomocí
programu ZEMAX byla dodatečně provedena optimalizace optického návrhu. U objektivu je
nutná asférizace 1. plochy. Objektivy z této kombinace skel bývají označovány jako
poloapochromáty.

Obrázky 11 a 12. Sférochromatická vada a spotdiagramy tmeleného Steinheilova dubletu
z kombinace skel KzF2 - BK7 o průměru 200 mm a ohniskové vzdálenosti cca 3000 mm se
zadní rovinnou plochou. Výpočet dubletu byl proveden podle matematických vztahů,
uvedených v 2. části článku. Pomocí programu ZEMAX byla dodatečně provedena
optimalizace optického návrhu. U objektivu byla provedena asférizace 1. plochy.

OBJ
1
2
3
IMA

Surf.Type
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Radius
Infinity
1070.1
592.1
Infinity

Thickness
Infinity
25
30
2943.11

Glass

SemiDiam

KzF2
CaF2

Infinity
100
100
100

Conic
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Tabulka 7. Optické parametry tmeleného Steinheilova dubletu z kombinace materiálů
KzF2 - CaF2 o průměru 200 mm a ohniskové vzdálenosti cca 3000 mm se zadní rovinnou
plochou. Výpočet dubletu byl proveden podle matematických vztahů, uvedených v 2. části
článku.
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Obrázky 13 a 14. Sférochromatická vada a spotdiagramy tmeleného Steinheilova dubletu
z kombinace materiálů KzF2 - CaF2 o průměru 200 mm a ohniskové vzdálenosti cca 3000
mm se zadní rovinnou plochou. Výpočet dubletu byl proveden podle matematických vztahů,
uvedených v 2. části článku.

OBJ
1
2
3
IMA

Surf.Type
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Radius
Infinity
1069.4
585.6
Infinity

Thickness
Infinity
25
30
2956.52

Glass

SemiDiam

KzF2
CaF2

Infinity
100
100
100

Conic
0.000
0.040
0.000
0.000
0.000

Tabulka 8. Optické parametry tmeleného Steinheilova dubletu z kombinace materiálů
KzF2 - CaF2 o průměru 200 mm a ohniskové vzdálenosti cca 3000 mm se zadní rovinnou
plochou. Výpočet dubletu byl proveden podle matematických vztahů, uvedených v 2. části
článku. Pomocí programu ZEMAX byla dodatečně provedena optimalizace optického návrhu.

Obrázky 15 a 16. Sférochromatická vada a spotdiagramy tmeleného Steinheilova dubletu
z kombinace materiálů KzF2 - CaF2 o průměru 200 mm a ohniskové vzdálenosti cca 3000
mm se zadní rovinnou plochou. Výpočet dubletu byl proveden podle matematických vztahů,
uvedených v 2. části článku. Pomocí programu ZEMAX byla dodatečně provedena
optimalizace optického návrhu. U objektivu byla navržena asférizace 1. plochy.
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4 Diskuze výsledků výpočtů.
Pomocí vztahů (1) až (6) bylo spočteno několik variant objektivů o průměrech 200 mm a
ohniskových vzdálenostech 3000 mm, lišících se od sebe použitým materiálem čoček. Dobře
opravené zbytkové vady mají achromatické objektivy z klasických skel F2 - BK7 a SF2 BK7. Jejich chromatickou vadu lze dokompenzovat mírnou, o několik milimetrů, změnou
poloměru křivosti 1. plochy. Paprsky spektrálních čar C a F pro zónu objektivu o výšce 0.707
R (R je polovina průměru D objektivu) by měly mít společnou sečnou vzdálenost. Sférické
vady těchto dubletů jsou pro paprsky o vlnové délce λ = 546.1 nm dobře opraveny, v případě
kombinace F2 - BK7 je k dokonalé korekci potřeba velmi malá asférizace 1. plochy, cca 70
nm (λ/8). Oba objektivy mají korekci komy velmi blízkou aplanatickému řešení.
Vztahy (1) až (6) jsou méně přesné pro výpočet dubletu ze skel KzF2 - BK7. Tato kombinace
je dlouhou dobu užívána u poloapochromatických dubletů, označovaných firmou Carl Zeiss
jako typ AS. Vzhledem k optickým parametrům skla KzF2 vychází u dubletu velká sférická
vada, cca 2.5 λ pro světlo o vlnové délce λ = 546.1 nm, kterou lze opravit asférizací vstupní
plochy.
Návrh apochromatického dubletu z kombinace materiálů KzF2 - CaF2 vychází lépe než
předchozí. Znovu pro dokonalou korekci se musí opravovat nedokorigovaná chromatická
vada změnou poloměru křivosti vstupní plochy a mírně ji asférizovat. Vlnová aberace
objektivu bez asférické korekce činí cca 50 nm.
Filozofie matematického aparátu, prezentovaná v této práci, byla využita při výrobě několika
tmelených Steinheilových dubletů o průměrech 30 - 60 mm a ohniskových vzdálenostech 170
mm - 810 mm. Původně čočky, tmelené triedrové objektivy, byly velmi hrubě vyleštěny, na
jejich optických plochách byly ostré prsteny. Zobrazovaly astigmaticky a proto bylo
rozhodnuto jejich přebroušení. Vstupní plochy spojek z korunového skla byly zbroušeny do
roviny. Na vnějších plochách rozptylek byly postupně vybroušeny takové poloměry křivostí,
aby objektiv opravoval chromatickou i otvorovou vadu. Vnitřní poloměry křivostí čoček
nebyly známy, čočky zůstaly nerozlepeny. Výsledná korekce sférochromatické vady byla
kontrolována autokolimačním testem a pozorováním jasných hvězd při velkém zvětšení.
Klínovitost dubletu byla měřena na centrovacím stolku. Takto se podařilo přebrousit cca 6
objektivů. Výsledné Ronchigramy několika dubletů jsou ukázány na obrázcích 17-20.
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Obrázky 17 až 20. Ronchigramy dvou tmelených Steinheilových dubletů o průměrech 32 mm,
32 mm s ohniskovými vzdálenostmi cca 240 mm (vrchní obrázky). Na spodních obrázcích
jsou Ronchigramy dubletu o průměru 58 mm a ohniskové vzdálenosti cca 430 mm. U tohoto
objektivu je ukázán i Ronchigram pro paprsky o vlnové délce λ = 546.1 nm.
5. Závěr
Optický návrh tmeleného Steinheilova dubletu s rovinnou výstupní plochou je velmi blízký
aplanatickému návrhu objektivu. Jednoduchým výpočtem lze spočítat poloměry křivostí
čoček a dosáhnout takového stavu korekce sférochromatické vady, který lze drobnou opravou
poloměru křivosti vstupní plochy a mírnou asférizací opravit do optima. Vyráběné objektivy
lze měřit metodou, kterou používali optici od jejich vynálezení. Pokud by se kontroloval větší
objektiv pozorováním detailů na Měsíci a planetách, jeho korekce barevné vady by
pravděpodobně vedla ke korekci blízké typu B - F, kterou zavedl Joseph Fraunhofer.
V pracovním oboru mezi spektrálními čárami B a F má pak takový objektiv lepší profil
modulační přenosové křivky než typ s korekcí C - F. Kolem jasných objektů se vytváří
modrozelený kroužek, který lze žlutým nebo žlutozeleným filtrem odstranit. Pro pozemská
vizuální pozorování je výhodnější typ korekce C - F nebo C´ - F´.
Výpočty též ukázaly, že přítomnost malé sférické vady (λ/6 - λ/8) v zelené čáře λ = 546.1 nm
může zvýšit kontrast zobrazení. Vzorce (1) až (6) jsou méně přesné pro návrhy dubletů
z moderních skel s anomálními disperzemi. Příkladem může být kombinace skel KzF2 - BK7.
Pro kombinaci KzF2 - CaF2 vzorce fungují podobně dobře jako pro klasická skla.
Matematický aparát je též omezen světelností objektivu. Malé dublety okolo průměru 50 mm
lze navrhovat do světelnosti 1/8. Maximální světelnost u dubletů s průměry nad 150 mm a
výše by neměla přesáhnout 1/12. V každém případě je nutné navržený objektiv zkontrolovat
optickým programem nebo výpočtem chodu paprsků pro několik zón a vlnových délek.
Objektivy, které jsme přebrušovali, byly ze skel velmi blízkých F2, SF2, K7 a BK7.
Ohniskové vzdálenosti objektivů se po přebroušení prodloužily o cca 60%.
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6. Poděkování
Tato práce byla napsána v rámci projektu No. LO1206 Ministerstva školství mládeže a sportu
České republiky.
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Fyzikálně astronomické úvahy IV.
Pavel Oupický
Úvod:
V předchozích letech jsem se pokoušel o pár úvah o fyzikálně astronomických problémech (dále FAU I.
a II. a III.).. již jsem téměř došel k vlastnímu závěru, že čas pokročil a že už nemám tolik sil, abych se mohl
něčím podobným obšírněji zabývat. Ale motivaci jsem ještě neztratil a alespoň některé načrtnuté problémy jsem
ještě chtěl někam poposunout a současně opravit moje předchozí omyly. A tak jsem se opět vrátil k MichelsonMorley experimentu (MME), kterým jsem se ve FAU III. začal zabývat a s ním samozřejmě úzce souvisí
i speciální relativita (STR) ..
Tento článek jsem původně nazval Fyzikálně astronomické detaily a zpočátku jsem se opravdu věnoval
pouze MME .. jenže během času jsem stále více zabředával do dalších a dalších pro mne určitě velkých
zajímavostí a otazníků .. v nich vedla STR a experimenty, kterými byla podpírána .. nejvíc jsem zápasil s
experimentem Ivese a Stilwella (ISE) a od něj jsem se opět dostával dál přes Dopplerův efekt až ke gravitaci ..

Rekapitulace z FAU III. a doplňování mých nových poznatků :
1. Gravitace
s tou začnu vlastně odzadu .. někde už v FAU I. jsem předpokládal existenci gravitonů jakožto
reziduálního produktu silné a slabé interakce a jejich pravděpodobnou záměnu za neutrina .. nyní předpokládám,
že gravitony nejsou rezidua ale naopak, mohou to být zcela základní částice kosmu .. mohou totiž být tím
předpokládaným étherem, kterým se šíří světlo, mohou v sobě ukrývat i onu dark matter a dark energii, po které
astronomové a fyzici tak houževnatě pátrají .. je tu ale a ovšem problém s gravitačním potenciálem ..
V této souvislosti se mohu zastat experimentů typu LIGO, které jsem v předchozích FAU mírně
zpochybňoval .. pokud by se gravitační vlny při pohybu velkých vesmírných objektů podařilo registrovat při
nějakém astronomicky zajímavém úkazu (výbuch supernovy nebo další spojení černých .. možná), pak
porovnáním časových záznamů by se dala určit rychlost šíření gravitačních vln .. a nedá se vyloučit, že se budou
šířit mnohem rychleji než elektromagnetické vlny, alias světlo .. ale dá se i předpokládat, že rychlost, s kterou se
změny v gravitaci šíří, je stejná jako u světla.

2. Michelson-Morley experiment
Ve FAU III. jsem zmíněný MME dosti podrobně probíral a snažil jsem se shrnout všechny nejasnosti
v teorii i v experimentu samém, které závěry z experimentu a na ně navázané teorie svým způsobem znejisťují.
Vznesl jsem šest základních námitek, které jsem proti experimentu sepsal a přednesl :
1) teoretické vzorce, použité k výpočtům, neodpovídají vlastnímu provedení experimentu.
2) teoretický model Michelsonova interferometru (MI) použitý k experimentu neumožňuje přesnou
koincidenci paprsků.
3) dělič nemůže být stále fixován při otáčení interferometru pod úhlem 45 º. Pokud mají být dráhy
paprsků korektní, musí se úhel natočení děliče přizpůsobovat natočení interferometru vzhledem
k dráze jeho pohybu.
4) pokud by bylo možné korigovat pozici děliče i odrazného zrcadla v longitudiální větvi o žádoucí úhel, mělo
by dojít k interferenci pod správným úhlem a koherentně a výsledkem by neměl být žádný posuv
v interferenčních pruzích a to ani při otáčení interferometru vzhledem k aktuální rychlosti pohybu
Země.
5) interpretace a korekce výsledků MME pomocí Lorentzovy transformace je vzhledem k rychlosti
interferometru zcela invariantní, je při ní úplně jedno, jakou rychlostí se interferometru pohybuje.
6) Lorentzova transformace je čistě formální matematickou korekcí původně negativního výsledku MME.
Též jsem si stěžoval na nedostatek dalších informací .. na to si již tolik stěžovat nemohu, sám jsem se
divil, kolik nových informací se mi podařilo zdarma objevit .. až moc .. a tak jsem jednu námitku ještě přidal ..
Ke všem mým námitkám jistě existují i nějake protiargumenty, těch jsem si nyní již většinou vědom
a pokud jsou mi známy, zde je u každé námitky uvedu textem psaným kurzívou.
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Nejprve stručně zopakuji, co jsem v předchozím roce ve FAU III. řešil, a vše doplním o mé nové
poznatky ....

Obr. 2.1 - původní Michelsonův nákres experimentu a jeho smyslu [4]
Výchozím bodem mých úvah byl původní Michelsonův nákres z obr. 2.1 a dále nákres z obr. 2.2
převzatý z Wikipedie. Případ 1. předpokládá ether Zemí zcela strhávaný a případ 2. ether strhávaný pouze
částečně a mezi těmito dvěma případy měl experiment rozhodnout.

Obr. 2.2 -Michelsonův experiment - výpočtové schéma (převzato z Wikipedie)

Moje první námitka byla :
1) teoretické vzorce, použité k výpočtům, neodpovídají vlastnímu originálnímu provedení experimentu.
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Ačkoli se posunutí interferenčních proužků počítá z všeobecně přijímaných vzorců, původní uspořádání
MME těmto vzorcům neodpovídalo , viz obr. 2.3 :

Obr. 2.3 - schema interferometru použitého v Michelsonově a Morleově experimentu [4]
Dráhy paprsků jsou kvůli prodloužení délky chodu paprsků vedeny šikmo a to v obou drahách,
ve vzorcích se však počítá, jak předpokládám, pouze s natočením děliče v odrazné větvi pro kompenzaci aberace
světla při pohybu interferometru souhlasným směrem s pohybem Země kolem Slunce.
A dále v přímé větvi je ve třech osách posuvné zrcátko, kterým se výchozí interference nastavuje
a posléze dostavuje. Díky tomu se experimentátorům vždy po otočení pro každou pozici otáčení aparátu podařilo
opět dosáhnout nové interference .. Pokud by však uspořádání MME odpovídalo výpočtovému uspořádání, tak
po jeho otočení by k žádné interferenci zřejmě nedošlo a nebylo by co měřit ..
Dost dlouho mi trvalo, než jsem si ujasníl, jak Michelson s Morleyem (M+M) měřili .. k tomu jsem si
proto namaloval pár dalších obrázků ..

Obr. 2.4 - případ v MME, kdy interferující vlny v transversální a longitudiální větvi
vytvoří jasné interferenční pruhy
M+M seřídili interferometr tak, aby jim na stínítku vznikly jasné světlé a tmavé pruhy .. pak
interferometrem pootočili, čímž se jim pruhy lehce rozmazaly, protože došlo i posuvu v interferujících vlnách ..
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Obr. 2.5 - slaběji viditelná interference při otočení interferometru
M+M proto kolečkem změnili délku jedné z větví interferometru, aby opět dostali jasně viditelné pruhy
.. a otočení kolečka (s velkým převodem) odečítali a zapisovali ..

Obr. 2.6 - znázornění principu interference vln v MME dle výpočtového schematu Potier+Lorentz
Z obr. 2.6 je zřejmé, jak vlny interferometrem prostupují a je to tam časově znázorněno . Celý proces
začíná na děliči v bodě A v čase t = 0 .. do bodu B nejprve dorazí vlna z transversální větve v čase tT a teoreticky
(dle vzorců z obr. 2.2 ) o něco později do bodu C vlna z longitudiální větve .. rozdíl těchto časů tL - tT bude pak
celým násobkem odpovídajícího počtu vlnových délek nT (n bude dáno i rozdílem v délce obou větví, i když
jsou obvykle deklarovány jako stejně dlouhé ) plus nějaký posuv maximálně v délce periody použité vlnové
délky daný reálným číslem m v intervalu od 0 do 1 . Z této analýzy mimo jiné plyne , že až tak nezáleží na délce
obou větví, což při svém pokuse prokázali i Kennedy s Thorndikem ( KTE - experiment), nýbrž spíše na
přesnosti jejich rozdílové délky. To ihned vynikne pro případ, kdy v << c, a je to jistě i zdojem chyb při měření.
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Uspořádání MME tudíž mnohem více odpovídalo interferometru sestavenému dle obr. 2.7 :

Obr. 2.7 - obvyklé asymetrické uspořádání Michelsonova interferometru (převzato z Wikipedie)
Jak se proto domnívám, toto uspořádání má tu výhodu, že vliv absolutního pohybu interferometru je
díky mírně šikmým drahám paprsků minimalizován a to i při běžném otáčení celého přístroje.
Dá se proto předpokládat, že úhel, kterým jsou dráhy paprsků při MME vedeny, je mnohem větší než
odpovídající úhel aberační, a jelikož se dá seřídit i délka jedné z drah, dá se dále předpokládat, že obě dráhy jsou
po většinu měření téměř identické a nebo jejich rozdíl téměř odpovídá celým vlnovým délkám. A tomu rovněž
odpovídaly i mnohem menší naměřené a očekávané výsledky než při uspořádání MME dle originálního
schematu.
Jak jsem zjistil až letos, dokonalejší interferometr s délkou ramen v součtu 32 m postavili a k měření
používali v letech 1902 až 1904 Morley a Miller [7] a dále i v letch 1924 až 1926 [8] . Štelovací zrcátko už
nepotřebovali, ale šikmé dráhy paprsků zůstaly i zde zachovány.
Moje druhá námitka zněla :
2) teoretický model interferometru použitý k experimentu neumožňuje přesnou koincidenci paprsků.
Teoretický model MME nevede k přesné interferenci paprsků procházejících transverzální
a longitudiální větví.
Ve FAU III. jsem na několika nákresech vysvětloval, v čem jsem viděl podstatnou nepřesnost v tomto
experimentu a jeden z těchto nákresů zde jako připomínku uvádím :
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Obr. 2.8 - zjednodušené rozfázované schema Michelsonova experimentu pro případ dle [4] fig.2
Jaký vliv tento problém s nastavením souhlasného a koherentního chodu paprsků měl na výsledek MME
je ovšem opět sporné a podle mého letošního opáčka z vlnové optiky by ani mírný rozchod paprsků neměl
způsobit, že by čelní vlnoplochy v případě relativně malých odchylek v úhlech nemohly interferovat.

Obr. 2.9 - interference dvou šikmo dopadajících vlnoploch světla (Wikipedia)
Třetí námitka zněla :
3) dělič paprsků nemůže být při otáčení interferometru stále fixován pod úhlem 45 º a pokud mají dráhy
paprsků být korektní, musí se úhel natočení děliče přizpůsobovat natočení interferometru vzhledem
k dráze pohybu.
Jak se domnívám, aby byl kompenzován vliv absolutního pohybu interferometru, musí se dělící zrcadlo
natáčet do potřebného úhlu a příslušným způsobem se musí posunout a natočit i objektiv pozorovatele
interferenčních pruhů .. teprve potom by mohla být pozorována zřetelná interference a i z obr. 2.8 je vidět,
že pokud by délka ramen byla velká, neadekvátně nastavený dělič by již pro výslednou interferenci
představoval problém.
Pokud bychom v základním směru seřízený interferometr pouze otočili, stane se následující :
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Obr. 2.10 - vliv prvního otočení Michelsonova schematického interferometru
Pokud by nedošlo k přestavení dělícího zrcadla, odrazných zrcadel a k přestavení objektivu, prošlý
a
odražený paprsek světla spolu nemohou při použité délce ramen a rychlosti pohybu Země korektně interferovat,
jak je zřejmé i z obr. 2.8 . A totéž by nastalo, i kdybychom interferometrem dále otáčeli.
Aby bylo opět dosaženo interference prošlého a odraženého paprsku dle obr.2.4 a obr.2.7 , je potřeba
natočit dělící zrcadlo do správné polohy a odpovídajícím způsobem přesunout objektiv pozorovatele, jak je to
zakresleno v obr. 2.11 .

Obr. 2.11 - výpočet úhlu psí z úhlu delta, odpovídajícího aberaci odraženého paprsku světla
V FAU III. jsem uvedl výsledky z výpočtu potřebného úhlu natočení dělicího zrcadla (označen jako ψ
(psí) ) podle obr. 2.11 a tomu odpovídajícího úhlu pro kompenzaci aberace δ (delta) , nebral jsem však v potaz
požadavek na přesnou koincidenci paprsků v obou větvích.
Výpočet úhlu psí a delta jsem si zprogramoval a výsledky pro rychlosti pohybu Země + a -29.7 km/hod
a délku ramen interferometru 11 m jsem uvedl i tabulkově :
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Obr. 2.12 - program na výpočet úhlů delta a psí z FAU III.

Obr. 2.13 - tabulky výsledku výpočtu úhlů psí a delta z FAU III. pro rychlost
pohybu Země + a -29.7 km/hod
Za povšimnutí určitě stojí fakt, že pro opačnou orientaci interferometru vzhledem k jeho rychlosti
v souhlasném směru je potřeba dělič přenastavit zcela zásadním způsobem.
A ač jsem rád občas kritizoval některé obrázky přebírané z webu, i zde jsem se sám dopustil drobné
chyby, kterou mi laskavý čtenář, jak doufám odpustí .. problém jsem vyřešil zavedením dalšího úhlu ξ (zeta), o
který se musí natočit zrcadlo v transverzální větvi ... zásadní vliv na moje výpočty to však nemělo ..

Obr. 2.14 - doplnění úhlu zeta (pouze nedokonale schematicky)
pro korektní odraz na transversálním zrcadle
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Moje čtvrtá námitka či připomínka zněla :
4) pokud by bylo možné při MME natočit zrcadlo v longitudiální větvi o jistý úhel, mělo by dojít
k interferenci pod správným úhlem a koherentně a výsledkem by neměl být žádný posuv v interferenčních
pruzích, jak je tomu podobně v obr. 2.7 .
V závěru ve FAU III. jsem uvedl, že v MME dle obr. 2.1 nemůže k řádné interferenci dojít, aniž by
nebyla provedena korekce pozice děliče i odrazného zrcadla. Tím se dostávám k těžišti této práce, kdy jsem se
pokusil o analytické vyjádření chodu paprsků v MME, časových závislostí a tomu odpovídajících interferencí.

Obr. 2.15 - Michelsonův experiment s natočeným odrazným zrcadlem v longitudiální větvi
K analýze jsem použil značení z obr. 2.15 . Větve jsem označil ve shodě s mezinárodním značením
písmeny T (transverzání) a L (longitudiální), úhly psí a delta jsem převzal z obr. 2.14 a hledaný úhel natočení
reflexního zrcadla v longitudiální větvi jsem označil písmenem ω (omega) .
Longitudiální větev interferometru se zde pohybuje ve směru zemské rychlosti označené písmenem v ,
kdežto transversální větev je k této rychlosti kolmá, tj. tak, jak je to naznačeno v původním MME .
Časy, během kterých čela světelných vlnoploch probíhají po drahách určených dělícím a odraznými
zrcadly, jsem označil tL1 a tL2 pro longitudiální větev a tT1 a tT2 pro transversální větev.
Odrazné zrcadlo je zde natočeno oproti ose pohybu o úhel omega. Tento úhel může být obecně
v různém poměru k úhlu delta, z logiky experimentu však plyne, že úhel omega by mohl být dvojnásobkem úhlu
delta. Ač do výpočtů mohl být poměr těchto úhlů zadán obecně, bylo vždy použito, že omega = 2 x delta
a vzhledem k tomu, že výpočty vycházely excelentně, analýza tohoto poměru nebyla dále sledována.
Cílem výpočtů bylo najít bod v rovině x,y , ve kterém se vlnoplochy z transversální a longitudiální
větve po odrazech na svých koncových zrcadlech setkají . To se dalo matematicky spočítat dvěma způsoby :
a) iterační metodou, kdy se obě vlnoplochy začínají šířit z děliče v čase t = 0 a pokračují v časech t + dt
až do svého setkání v bodech xL a xT resp. yL a yT, čemuž budou odpovídat časy tT = tT1 + tT2 a tL = tL1 +
tL2 s přesností, kterou umožňuje běžná výpočetní technika a zvolený krok času dt .
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b) přímým výpočtem časů ze dvou rovnic, které lze odvodit z podmínek xT = xL a yT = yL , z kterých
dostaneme časy tx a ty a vzhledem k nepřesnostem při výpočtech na počítači s omezenou přesností dostaneme
výsledný čas setkání vlnoploch jako aritmetický průměr časů tx a ty , tj. t = ( tx+ ty ) / 2 .
Na obrázcích 2.16 a 2.17 jsou napsány rovnice použité při výpočtech :

Obr. 2.16 - rovnice pro výpočty v ose x

Obr. 2.17 - rovnice pro výpočty v ose y
Rovnice uvedené na obrázcích 2.16 a 2.17 byly naprogramovány a dále jsou uvedena okna programu
a tabulky výsledků :

49

Obr. 2.18 - výpočet časů tL a tT iterační metodou

Obr. 2.19 - tabulka výsledků z výpočtu iterační metodou
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Obr. 2.20 - výpočet časů tL a tT z rovnic pro časy tx a ty

Obr. 2.21 - tabulka výsledků z výpočtu z rovnic pro časy tx a ty
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Závěr z těchto výsledků potvrzuje, že při správném natočení odrazného zrcadla v longitudiální větvi
interferometru dojde jednak k úhlově přesné interferenci vlnoploch a nebude naměřen žádný posuv
interferenčních pruhů.
V původním nákresu Michelsonově experimentu chybí ještě jeden obrázek ..... totiž případ, kdy
myšlený éther není prostředím nijak strháván a jeho absolutní rychlost je tudíž nulová :

Obr. 2.22 - Michelsonův experiment - fig.3 - případ bez strhovaného etheru
Tento obrázek u Michelsona chybí, a to z toho důvodu, že nehybný ether v jeho době téměř nikdo
nepředpokládal. Pro doplnění variant pro tento experiment je dnes varianta s nehybným étherem jistě na místě.

Obr. 2.23 - Michelsonův experiment - případ bez strhovaného etheru
Na obr.2.23 je naznačené možné řešení případu s nestrhovaným nebo neexistujícím etherem pomocí
vlnoploch, kdy budou v závislosti na absolutní rychlosti interferometru navzájem interferovat časově posunuté
vlnoplochy a výsledným efektem budou odpovídající nebo nulové posuny v interferenčních čarách . Vzhledem
k tomu, že se zrcadlo za dobu průchodu světla longitudiální větví při rychlosti Země cca 29700 m/s a délce
ramen 10 m cca o 2 mm, dá se zde počítat i se značným fázovým posuvem a tudíž s interferencí vlnoploch
časově posunutých .. a to připadá v úvahu i při nedodržení stejných délek obou větví.
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Se zajímavým řešením MME pomocí vlnoploch přišel ve svých pracech Marmet [6] . Všiml si,
že pokud je rychlost pohybujícího se zrcadla srovnatelná s rychlostí světla, nelze tuto skutečnost zanedbávat.
Marmet využil Hughensovy konstrukce vlnoploch a odvodil, že v tomto případě bude výsledný efekt
ve vlnoplochách znamenat odklon čelní odražené vlnoplochy o jistý úhel δ .

Obr.2.24 - odraz světla na pohybujícím se zrcadle [6] fig. 2
V důsledku tohoto odklonu vlnoplochy Marmet dále vyvozuje, že dráha světla v transversální větvi pak
bude přiměřeně delší a dokonce právě tak dlouhá, že bude přesně odpovídat délce dráhy světla v dráze
longitudiální. Při odvození se ovšem dopouští několika nepřesností, když zanedbává v rozvoji vzorců členy
druhého řádu ..

Obr.2.25 - řešení MME podle [6] fig. 4
Marmet v [6] neřeší náklon zrcadel M a M1 , což jeho odvození dále znejisťuje .
V této souvislosti bych ještě znovu uvedl připomínku, která se nikde moc nediskutuje a to je stejná
délka obou ramen. Ta obecně nemusí být stejná, ale musí být jasné, jak jsou obě ramena dlouhá. Pokud se
předpokládá, že jsou obě ramena stejná, pak tolerance délek je v řádu jednotek nanometrů a to je
mechanickými prostředky stěží dosažitelné.
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Obr.2.26 - odchylka délky transverzální větve MME od větve longitudiální,
při které nedojde ke vzniku interferenčních pruhů
Moje pátá námitka zněla :
5) interpretace výsledků experimentu MME pomocí Lorentzovy transformace je vzhledem k rychlosti
interferometru zcela invariantní.
Při výpočtech pro FAU III. jsem si všiml, že pokud se použije pro délku longitudiálního ramene
Lorentzova kontrakce, jsou výsledkem téměř nulové posuny interferenčních čar pro jakoukoli rychlost .. je tedy
zcela jedno, jakou absolutní rychlostí se interferometr pohybuje .. díky přizpůsobivé Lorentzově kontrakci bude
výsledek MME vždy čistě nulový. Což je na jednu stranu zvláštní, na druhou stranu to odpovídá tomu, co se
nazývá Lorentzovou invariancí.
V inerciálních soustavách (např. v laboratořích) budou vždy platit fyzikální zákony ve stejné formě bez
ohledu na absolutní rychlost, s kterou se tyto soustavy pohybují.
Zde mohu jen připomenout, že žádné ideální inerciální soustavy ani nemohou existovat (musely by být
zcela nehmotné a to včetně synchronizačních hodin). Na druhou stranu jsou naše laboratoře s velkou mírou
inerciální, což je jistě i teoreticky přijatelná hypotéza, i když jak známo jsme pod gravitačním vlivem naší
centrální hvězdy a padáme i volným pádem směrem k ní a na nás pro změnu zase padá měsíc a jen díky
setrvačnosti je zatím vše tak, jak to je ..
V souvislosti s další analýzou CBR (Cosmic Background Radiation) jsou v letošním roce (Wikipedia
2017) udávány úctyhodné hodnoty pro naši s velkou pravděpodobností absolutní rychlost v rámci našeho
superclusteru galaxií cca 620 km/s .. a v rámci naší galaxie je to pak pouhých cca 370 km/s .. a možná cca 30
km/s , kterými krouží naše Země kolem naší hvězdy je pro výsledný výpočet spíše zanedbatelných ....
Moje poslední námitka byla :
6) Lorentzova transformace je čistě formální matematickou korekcí negativního výsledku MME.
Ve FAU III. jsem konstatoval, že Lorentzova kontrakce uplatněná na MME je pravděpodobně pouze
jednoduchá matematická korekce, následkem které je závislost interferometru na jeho absolutní rychlosti zcela
eliminována .. toto jsem inzeroval, ale přímé odvození Lorentzovy kontrakce ze vzorců uváděných pro MME
např. v obr. 2.2 jsem nedoplnil. Proto tak činím zde . Odvození za předpokladu, že vliv nastavení úhlu děliče ψ
(psí) a příslušného úhlu natočení odrazného zrcadla v transverzální větvi ζ (zeta) na interferenci je zanedbatelný,
je velmi jednoduché.

Obr.2.27 - Odvození Lorentzovy kontrakce
kde sqrt=odmocnina, sqr=mocnina, * je násobení,
T je index transverzální a L je index longitudiální větve interferometru, t je čas, L jsou délky,
c je rychlost světla a v je rychlost interferometru v longitudiálním směru.
Tiše se zde předpokládá, že úhel ψ (psí) (i ζ (zeta)) , který je pravděpodobně funkcí absolutní
rychlosti v, bude vždy a pro každou rychlost vhodným způsobem přednastaven. Že to není samozřejmost je
zřejmé z další tabulky :
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Obr.2.28 - závislost úhlu psí na absolutní rychlost interferometru při jeho pohybu ve směru longitudiální větve
V této tabulce Psi je úhel vypočtený bez L. kontrakce, Psi(L) je vypočtený úhel Psi při Lorentzově
kontrakci, dif. je rozdíl Psi-Psi(L) a fr je posuv intreferenčních pruhů o delta lambda/lambda při L. kontrakci.
Na chyby, které vzniknou při interferenci, pokud úhel psí nebude odpovídat požadovanému nastavení,
upozornil ve svém článku též Viazminsky [46] a vyslovil doměnku, že naměřená odchylka v MME tomu
odpovídá.
Hodnoty v tabulce z obr. 2.28 jsou spočteny pro orientaci longitudiální větve interferometru ve směru
jeho pohybu (v>0) .
V tomto případě je úhel psí < 45 stupňů. Pokud interferometr otočíme o 180 stupňů, takže jeho
longitudiální větev bude orientována proti jeho pohybu, bude úhel psí > 45 stupňů, viz další tabulka :

Obr.2.29 - závislost úhlu Psí na rychlosti interferometru při jeho pohybu proti směru longitudiální větve
Pokud by se naše planeta v superclusteru našich galaxií pohybovala rychlostí cca oněch 620 km/s , pak
by změna v úhlu nastavení děliče byla určitě markantní a měřitelná. Pokud by se takový experiment podařilo
realizovat, tak by se s ním dala (pravděpodobně) určit absolutní rychlost pohybu interferometru a potažmo i celé
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naší sluneční soustavy - za předpokladu, že rychlost světla je skutečně konstantní a na pohybu zdroje rychlostně
nezávislá. Tento experiment je schematicky znázorněn na dalším obrázku:

Obr.2.30 - schematické znázornění experimentu na určení absolutní rychlosti Michelsonova interferometru
V aktuálních úvahách o MME přemýšlím, zda by se v MME měla uvažovat i dilatace času, ale není mi
známo, že by se tím někdo nějak zabýval a tak to rovněž pouštím ze zřetele ..
V loňském roce jsem si postěžoval na nedostatek dostupných informací o zmiňovaných opakovaných
experimentech s interferometrem Michelsonova typu. To v letošním roce již neplatí a informací se mi podařilo
opatřit mnohem více .
MME experiment byl několikrát opakován i s délkou větví až 32 m (Morley and Miller 1902 až 1906,
Mt. Wilson a po vylepšení ještě v roce 1921 až 1928) [7] . Svůj experiment zopakoval i Michelson
(+Pease+Pearson) v letech 1926 až 1929 [5]. Ve většině těchto experimentů bylo naměřeno mnohem menší
strhování éteru, než bylo původně i Michelsonem očekáváno. Avšak jak Michelson tak Miller byli ve své době
přesvědčeni, že nějaké strhování naměřili a oba se tak dostávali do sporu se zastánci Einsteinovy teorie relativity,
kteří naměřené výsledky pokládali za chyby v měření .. později však převážily argumenty zastánců Einsteina,
i když tu byly pochybnosti, zda se nejednalo i o úmyslné zpochybňování a bagatelizování výsledků
poukazováním na chyby v měření způsobované vnějšími vlivy, jak je o tom referováno např. v [8] .. Jeden
z posledních klasických MME provedl Joss [9] v Jeně v roce 1930 a i on nějaké strhování éteru naměřil.
V původní či obdobné podobě se již MME pro svoji náročnost neopakují . V nedávné minulosti ale byla
provedena řada experimentů, kde čistě optické větve byly nahrazeny přesnými rezonančními komorami
(cavitami) a frekvenčně kontrolovanými lasery a případně byly použity mikrovlnné frekvence a optická vlákna,
např. v [10] de Wittem.

Obr.2.31 - příklad resonátoru použitého k testu Lorentzovy invariance - Hermann et al. [11]
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Obr.2.32 - alternativní MME - Antonini et al. [12]

Obr .2.33 - alternativní MME s mikrovlnami a optickými vlákny - deWitte [10]
Tyto experimenty by si jistě zasloužily větší pozornost, než jim zde mohu věnovat .. u experimentů
s cavitami mi není jasný i vliv současné rotace laserů (?) ale autoři se většinou domnívají, že tyto jejich
experimenty potvrzuji lokální Lorentzovu invarianci (LLI) .. je to možné, ale také mohou pouze potvrzovat fakt,
že v cavitách nedochází k žádné Lorentzově kontrakci a nebo jsou změny pod možnosti rozlišitelnosti .. a proto
jsou frekvence v obou větvích nezávislé na jejich natočení vzhledem k rychlosti jejich pohybu .. experimentátor
de Witte [] s mikrovlnami se naopak domnívá, že jeho experiment žádnou časovou dilataci neprokázal.

3. Světlo
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Jako delší intermezzo zde dále použiji neoblíbený předpoklad, že rychlost světla je závislá na rychlosti
emitujícího zdroje.
Princip konstantní rychlosti světla po MME zřejmě vedl k Lorentzově kontrakci a ještě dále k STR.
Avšak podle mne tu stále zůstává možnost, že rychlost světla není konstantní ale je závislá na zdroji, který
světelné záření potažmo elektromagnetické vlny či kvanta produkuje a i na dalších vlivech, především gravitace
a zrychlujících sil.
Když Michelson (+Pease+Pearson) [5] v roce 1935 publikovali práci o měření rychlosti světla, podle
výsledků uváděli tolerance v měření cca +- 20 km/s v závislosti na hvězdném čase ... později však byla rychlost
světla změřena jinými prostředky založenými na přesných atomových hodinách mnohem přesněji, nejprve
Essenem [14] .. i zde tam byly nějaké tolerance které se postupně zmenšovaly ..
Předtím, než byly zkonstruovány atomové hodiny, měřila se rychlost světla klasickými způsoby .. připomínám zde opět obrázek z FAU-III :

Obr.3.1 - Michelsonův přístroj na měření rychlosti světla z roku 1935 [5]
K tomu to přístroji lze nakreslit jednoduché schema a napsat celkem jednoduché vzorce :

Obr.3.2 zjednodušené schema Michelsonova experimentu na měření rychlosti světla
Takže naměříte pouze čas .. ten Michelson zjistil oklikou přes počet otáček rotujícího zrcadla
a interferenci v okuláru svého teleskopu .. ze vzorců je jasné, že pokud chcete přesně spočítat rychlost světla,
musíte přesně znát délku, kterou světlo probíhá a rychlost, kterou se Váš aparát pohybuje .. ke cti Michelsona
a jeho teamu tak patří fakt, že uváděli naměřenou toleranci oněch + - 20 km/s .
Pokud máte přesné hodiny a přesný metr, můžete použít jednodušší uspořádání experimentu :
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Obr.3.3 - schema jednoduššího experimentu na měření rychlosti světla
Ze vzorců je zřejmé, že pokud byste znali orientaci Vašeho aparátu vzhledem k rychlosti jeho pohybu,
máte možnost naměřit dva časy ta a tb a z nich vypočítat rychlost světla :

Obr.3.4 - vzorec pro výpočet rychlosti světla ze změřených časů ta a tb
Je jasné, jak moc tu záleží na přesném změření délky L i časů ta a tb .. ale pokud by se dala takto
spočítat rychlost světla, zpětně by se pak dala vypočítat rychlost pohybu aparátu v .
Výše uvedené vzorce předpokládají klasický pohyb měřícího aparátu .. kdo by si chtěl vzorce
zkomplikovat podle STR, má jistě možnost ..

Obr.3.5 - vzorce pro případ STR, gama je Lorentzův faktor
A konečně vypočtené rychlosti by mohly vést k rozsouzení, zda jsou správně vzorce klasické nebo
relativistické.
Že však určení rychlosti v není jednoduchá záležitost, bude zřejmé i z následujícího obrázku :

Obr.3.6 - vzorce pro rychlost pohybu laboratoře v s vysvětlivkami převzaté z Braxmaier et al. [16]
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A konečně, že měření času, délky a rychlostí není nic samozřejmého, může být jasné i z všeobecně
používané soustavy SI a z provázanosti zde použitých jednotek :

Obr.3.7 - jednotky v soustavě SI a jejich vzájemná provázanost - f = je frekvence, F( ) je funkce
K tomu ještě poslední poznámku, že nejvíce uznávanou veličinou při určování času je frekvence kmitů,
což je ovšem pouze poměr mezi rychlostí světla a vlnovou délkou. Tato frekvence se určuje z délky
rezonančních komor o délkách řádově v centimetrech :

Obr.3.8 - vzorec pro výpočet rezonanční frekvence v optickém rezonátoru o délce l [16]
Celý aparát, tak jak jej k měření použil Braxmaier [16] je na dalším obrázku :

Obr.3.9 - schema aparátu pro laboratorní měření rychlosti světla podle - Braxmaier et al. [16]

60

K tomuto obrázku pouze doplním, že délka rezonanční komory zde byla 3 cm a vrátím se k MME
a k jeho klasickému řešení, avšak nyní pro případ, že rychlost c není konstantní.
První úvaha, která stojí za povšimnutí, je ještě předpoklad, že rychlost v je mnohem menší než rychlost
c , pak tím spíše to bude platit pro kvadrát rychlosti v , tj sqr(v) << sqr(c) , a výsledkem budou velmi malé
posuvy i v interferenčních pruzích, a to s velkou pravděpodobností takové, jak je již naměřili M+M při svém
MME a jejich následovatelé. A tato odchylka by mohla cca odpovídat absolutní rychlosti Země .
Další možností jest, že rychlost světla je skutečně závislá na rychlosti zdroje .. a v tom nejjednodušším
případě že se tyto rychlosti jednoduše sčítají nebo odčítají ..

Obr.3.10 - přibližné řešení MME pro případ, že platí v << c

Obr.3.11 vzorce pro MME pro případ, že c <> konst ( c = c0 + - v )
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Jak vidno ze vzorců, zde by mohl nastat opačný problém než pro případ c = c0 .. dráha světla
v transverzální větvi by měla být delší než dráha ve větvi longitudiální a tak by to mělo odpovídat opačnému
posuvu interferenčních pruhů. Výsledky ovšem vycházejí různě i pro různý předpoklad změny rychlosti světla na
odrazných zrcadlech. Světlo by se mohlo odrazit buď stejnou rychlostí, jakou na zrcadlo dopadlo a nebo by
zrcadlo mohlo zvýšenou rychlost světla absorbovat a odrazit světlo jeho základní rychlostí .. oba případy jsem
ve výpočtech odlišil a výsledky jsou na dalších obrázcích .. Je zajímavé, že odpovídající posun pro případ odrazu
světla rychlostí, kterou světlo na zrcadlo dopadlo, je co do velikosti stejný jako v případě, že rychlost světla je na
pohybu svého zdroje nezávislá. V opačném případě, kdy je zvýšená rychlost zrcadly utlumena, posuv
interferenčních pruhů by měl být téměř nulový.

Obr.3.12 - výsledky výpočtů pro MME za předpokladu, že rychlost světla je závislá na rychlosti zdroje
Pro MME se tedy nabízejí různá možná řešení .. a je také zajímavé, jak se zpřesňují předpokládané
posuvy interferenčních pruhů od původních Michelsonových výpočtů ..

Obr.3.13 - zpřesňování výpočtů pro MME
MME rozdělil fyziky už své doby na dva tábory, jedni odmítali Lorentzovu kontrakci a druzí trvali
na existenci driftu, který tak či onak experimentátoři naměřili.
Jak jsem již uvedl, v každých vzorcích pro řešení MME by měly figurovat rychlosti v a c ve svých
absolutních hodnotách .. fyzici proto bádali i v souvislosti s řešením problému s éterem nad tím, zda a jak by se
tato absolutní rychlost dala zjistit. A jistě jsem nad tím občas bádal i já .
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První, co jsem vybádal je onen úhel psí, pokud by se to potvrdilo, bylo by jistě zajímavé pokusit se jej
nějak dát pod kontrolu .. další moje nápady budou ještě následovat ..

4. Experiment Ivese a Stilwella - úvod
Později se k tomu vrátím, protože to souvisi i s dalším známým experimentem, který provedli Ives se
Stilwelem (ISE) [18] v roce 1938 a 1941 [20] a jehož výsledky jsou zastánci STR pokládány za prokazatelné ..
na druhou stranu jsou zde zpochybňovatelé těchto výsledků, např. Rybczyk [19] nebo Essen [14] .. a to mne
rovněž přimělo, abych se i tímto experimentem zabýval podrobněji .. i proto, že je mi to problematika velice
blízká ..

Obr.4.1 - princip ISE - ionty pohybující se v trubici účinkem elektrického urychlujícího pole
relativně velkou rychlostí vzhledem k detektoru (ke spektrometru) [22]

Obr. 4.2 - schema ISE podle [19] Fig. 6
Podle popisu experimentátoři využili fakt, že ve výbojce uvedeného typu lze urychlovat ionty
na rychlost dle přiloženého napětí a že rychlost iontů je funkčně závislá na tomto přiloženém napětí. Ionty se pak
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pohybují rychleji než spektrometr, který měří frekvenci emitovaného záření a lze tudíž měřit i posuvy
ve vlnových délkách zvolených čar. Autoři zde použili čáry kolem základní čáry H beta a jejich cílem bylo
ověřit relativistický efekt, který by odpovídal předpovědi STR .. z tohoto důvodu si přidali do výbojky zrcadlo
s předpokladem, že se jim podaří zjistit změny ve frekvenci emitovaného záření ve směru pohybu iontů i ve
směru právě opačném .. tím se experiment, pokud by cílem bylo zjištění absolutní rychlosti pohybu Země,
značně komplikuje a těžko opakuje a výsledky jsou tak obtížně verifikovatelné. Jiné cesty však zřejmě nebylo
a není ...

Obr.4.3 - princip ISE - předpokládané změny frekvencí, γ je modifikovaný Lorentzův faktor
Na obr.4.3 je princip ISE a předpokládané změny frekvencí v emisích dané pohybem iontů. I když Ives
[18] předpokládal teoreticky Lorentzovu kontrakci, je zřejmé, že by se tato kontrakce týkala pouze iontů samých
a tak se později z pochopitelných důvodů zde hovoří pouze o dilataci času, viz i dále ..

Obr.4.4 - princip ISE - eliminace CDE
Na obr.4.4 je schematicky naznačen princip, kterým je v ISE eliminován klasický DE (CDE =
Classical Doppler Effect) ..

5.Dopplerův efekt
Aby bylo jasné, o co v ISE vlastně šlo a jak jsou relevantní jeho výsledky, dalším intermezzem je
Dopplerův efekt (DE), který je vhodné a důležité zde připomenout.
DE dělený na longitudiální DE (LDE) .. a na transversální DE (TDE) .. pro jejich pochopení i pro
pochopení obecné formulace klasického DE (Clasical DE) a relativistického DE (RDE) je nutné si opět dát větší
opakování ..
Ve FAU III. jsem dospěl v souvislosti s rudým a modrým posuvem k tomuto jednoduchému vzorci pro
CDE, který je jen upravenou variantou obecně používaného vzorce pro CDE :
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Obr. 5.1 - Vzorce pro klasický Dopplerův efekt (CDE) z FAU III. [24]
kde vd je rychlost detektoru orientovaná vzhledem k rychlosti emitujícího zdroje vs, fd a fs jsou
frekvence detekovaného a emitovaného světla šířícího se konstantní rychlostí c nezávislou na rychlosti zdroje v .
To je ovšem vzorec pouze pro klasický LDE a ten se zdá býti na první pohled jednoduchou záležitostí,
avšak určitě tomu tak není. A odpovídá tomu i rozsah jeho použití, jak bude psáno dále. Jeho složitost tkví ve
způsobu, kterým se vlnění šíří ať už nějakým médiem a nebo bez něj .. jako příklad takového média tu máme
vodu a nebo vzduch .. a nebo pomyslný éther .. nebo gravitační pole .. a nebo nic .. prázdný prostor nazývaný
vakuum ..
Pokud po klidném jezeře popluje pomalu kachna, uvidíme za ní soustředné kruhy .. pokud tam popluje
rychlý člun, téměř rovinné vlny se budou rozbíjet kdesi o břehy .. obdobné úvahy jistě platí i pro vzduch .. jistě
bude rozdíl v CDE, pokud strážník poběží a bude pískat na píšťalku a nebo jestli poletí letadlo poloviční
rychlostí vzduchu .. takže záleží na tom jak dalece bude pohybující se zdroj kmitů působit na vlnitelné medium
(pokud takové bude k dispozici) t.j. na prostředí, kterým se mechanicky či jiným způsobem vybuzené vlny
mohou a budou šířit.
Pro CDE jsou uváděny i různé a obecnější vzorce, velmi zajímavé odvození CDE nabídl ve své práci
Klinaku [25] .
Na obr.5.2 je uveden případ, kdy detektor v bodě A v relativním klidu detekuje vlnění z pohybujícího
se zdroje vln .. Pohybující se zdroj v bodě C před sebou zdánlivě nebo skutečně stlačuje nebo za sebou ředí
médium, kterým se vlny šíří.

Obr.5.2 - schema Dopplerova efektu pro obecné medium
kde C je pohybující se středový bod se zdrojem vlnění),
a A je detektor v relativním klidu [25] Fig. 1
To, že se zdroj vlnění pohybuje, je základním důvodem, díky kterému pozorovatel v bodě A v klidu
vnímá podle své orientace vyšší nebo nižší frekvenci, než kterou zdroj sám o sobě produkuje .. a stlačování či
ředění vln v transportním mediu, např. ve vzduchu, je až jevem druhotným, pokud v << c .
Případ, kdy se vlny šíří bez interakce s mediem, je pravděpodobně případem pro šíření světla. Změna
ve vlnových délkách daná klasickým DE pak může nastávat i ve zdroji vln, a tím jsou pravděpodobně pouze
atomy samy.
Z obr.5.2 pak Klinaku v [25] odvozuje další vzorce pro takto mnou pochopený CDE a CTDE , i když
i v CDE by měl být vliv stlačování media uveden .. ale je jasné, že v případě světla by šlo o aproximaci
a stlačené vlny jsou zde zakresleny z hlediska pozorovatele v bodě A spíše pro názornost .. a nebo už je rovněž
možné připustit, že k takovému stlačení vln např. dochází v jádrech atomů .. a nebo v gravitačním poli .
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Obr.5.3 doplnění pozorovatele A2 v relativním klidu do [25] Fig. 1 pro větší názornost

Obr.5.4 - vzorce pro ,,klasický'' DE a CTDE pro vzduch podle [25] Fig. 2 (s = source v bodu C, o=observer v A)
Odvození těchto vzorců z obr.5.4 není vůbec jednoduché i když ty vzorce jednoduše vypadají .. sám
jsem si je pro kontrolu odvozoval, a tak jsem se o tom přesvědčil.. kdo bude mít zájem postup najde v [25] .
Například s čím jsem tam měl problém, byly vztahy pro r S = nλS a r0 = nλ , podle mne by tam mělo být
o
spíš r = (m+n)λS , s tím že zdroj vyšle během svého pohybu za dobu t dalších m vlnových délek, tj. minimálně
o
jednu . S tímto předpokladem se mi však v mých pokusech o odvození nedařilo uspět a pro mé vlastní odvození
CDE bych raději volil jinou cestu.
Ve svém článku [25] Klinaku pouze se svými odvozenými vztahy pro CDE a CTDE řeší MME, ISE
i KTE (Kennedy+Thorndike Experiment), aniž by při tom použil Lorenzovu kontrakci délek a nebo dilataci času
.. a ovšem, aniž by se u MME zabýval úhlem natočení děliče psí. Podle mne však takové řešení uvedených
experimentů není zcela korektní, i když jsem si Klinakův [25] postup řešení MME ověřoval a ověřil.
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Obr.5.5 - příklad zjednodušeného odvození klasického DE, Le a Ld jsou vlnové délky, fi je úhel,
E je emiter zde v relativním klidu a D je detektor v pohybu
Nyní zpět k Dopplerovu efektu pro světlo .. Případ, kdy se existence média, kterým se vlny šíří,
nepředpokládá a nebo nebylo prokázáno, je případem elektromagnetických vln potažmo světla. Analogií je zde
pouze případ, kdy rychlost pohybu zdroje v je mnohem menší než rychlost šíření vln c a stlačování média je
možné zanedbat.
I zde se nabízejí dvě možnosti. V prvním případě se rychlost šíření vln předpokládá zcela nezávislá na
rychlosti zdroje vlnění a takové vlny se šíří prostorem z místa svého vzniku v koncentrických kruzích.
Tento případ se pak zcela shoduje s případem uvažovaným např. pro vzduch, pokud je rychlost pohybu
zdroje v << c . A pro něj se odvozuje většina klasických i relativistických DE vzorců, ty klasické jsou již
uvedeny výše.
V čem jsou problémy CDE a RDE bud zřejmé z dalších obrázků :

Obr.5.6 - příklad klasického longitudiálního Dopplerova efektu,
E je emiter v relativním klidu, D je detektor v pohybu
DE se pokládá za čistě longitudiální, pokud se emiter i detektor pohybují po stejné prostorové ose. Na
obr.5.6 je emiter zde v relativním klidu vzhledem k detektoru a CDE nepředpokládá žádné relativistické korekce
.. zde tedy jde o klasický longitudiální DE (CLDE) .. pokud bychom takové korekce předpokládali, jednalo by se
o relativistický LDE (RLDE) ..
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Obr.5.7 - příklad klasického transversálního Dopplerova efektu (th = theta)
Na obr.5.7 je princip transversálního DE, kdy se emiter a detektor pohybují v prostoru pro názornost
a jednoduchost v rovině ale po různých přímkách .. zde emiter je relativně stacionární vzhledem k detektoru
a opět, pokud zde nejsou žádné relativistické korekce, je výpočet detekované frekvence opět velmi jednoduchý.

Obr.5.8 - Longitudiální a transverální relativistický DE
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Na obr.5.8 je nastíněn relativistický jak longitudiální tak i transversální DE .. na rozdíl od předchozích
obrázků se zde relativně k detektorům Da a Db pohybuje pohybuje emiter E .. a zde je skutečně na místě otázka,
co se díky pohybu emiteru děje .. ve hře je dilatace času, kontrakce délky a v neposlední řadě i změna emitované
frekvence fe ... že v tom nepanuje jednota, je zřejmé z následujícího obrázku ..

Obr.5.9 - způsoby řešení variant DE různými vědci
Problematický je i samotný Lorentzův faktor , ať už pro dilataci času a nebo kontrakci délek .. potíž je
s rychlostí pohybu v vzhledem k rychlosti světla .. ta je s velkou pravděpodobností absolutní, ale je otázka
vzhledem k čemu .. viz další vzorce na obr. :

Obr.5.10 - vzorce pro RDE a frekvence
Neznáme rychlost ve, dá se říct, že můžeme pouze změřit frekvenci fe' a v obdobných testech RDE jako
byl ISE i frekvenci fd .. k tomu použitý Lorentzův faktor zdá se však býti hodně zjednodušený a částečně platný
pouze pro v << ve << c . Další potíž je zde s fe, protože při ve = 0 patrně atom nebude nic emitovat.
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Jeden z důvodů, kvůli kterému STR spatřila světlo světa , je požadavek naměření stejné rychlosti světla
ve všech inerciálních systémech bez ohledu na to, jakou konkrétní rychlostí se pohybují.
Pro účely STR se pak v RDE vzorcích objevují členy pro Lorentzovu transformaci, tj. pro dilataci času
a kontrakci délek, které jsou dány vztahy mezi dvěma inerciálními soustavami pohybujícími se relativními
rychlostmi v1 a v2 a tudíž rozdílovou rychlostí v = v2 - v1 :

Obr.5.11 - relativistický vztah dvou inerciálních soustav
Relativistický DE je pak běžně uváděn jednoduchou kombinací klasického Dopplerova efektu
a Lorentzova faktoru. Pro řešení MME Lorentz navrhl použití svého faktoru, ten však předpokládá zkracování
délek pouze ve směru pohybu. V kombinaci tohoto faktoru s Dopplerovým efektem je tu však problém právě
s případem, kterému se říká transverzální RDE, čili RTDE v mém značení, viz např. následující vzorec:

Obr.5.12 - vzorec pro relativistický DE [27] Eqv. 2
a pro případ, kdy je θ = + - π/2 ze vzorce zmizí člen ( cos θ = 0 ) pro CDE a ve vzorci zbyde pouze
relativistický Lorentzův faktor, což je právě případ RTDE .. jelikož bylo podle MME nutné použít kontrakci
pouze v jednom směru, byl tento RTDE interpretován Einsteinem jako případ dilatace času a takto je i v STR
uváděn a používán.
Je pro mne s podivem, že jsem se zatím nikde nesetkal s Lorentzovým faktorem rovněž závislým na
úhlu

θ:

Obr.5.13 - Lorentzův faktor modifikovaná funkcí cos( θ)
Rovněž je pro mne zajímavé, že se ani neuvažuje o logičtějším Lorentzově faktoru závisející na směru
relativní rychlosti ..

Obr.5.14 modifikovaný Lorentzův faktor +- Y záviský na směru relativního pohybu
Je též zajímavé, jak mnohé základní vzorce pro STR lze odvodit ze zcela jednoduchých nákresů a jak je
různí autoři odvozují.
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Obr.5.15 - nákres pro odvození relativistických vztahů pro dvě inerciální soustavy podle Rybczyka [27] Fig. 2
kde A a B jsou dva pozorovatelé v soustavě charakterizované časem T ( T je současně i perioda šířících
se vln ) a O je hvězda jako zdroj záření pohybující se k pozorovateli B rychlostí v v soustavě charakterizované
časem t .
I zde autor nákresu předpokládá koncentrické šíření elektromagnetických vln konstantní rychlostí c , jak
to předpokládá i STR .
Příklad odvození časové dilatace času t z tohoto nákresu uvádím v následujícím obrázku .

Obr.5.16 - Odvození dilatace času v STR podle nákresu na obr. [27] Eqv. 5 až 9
Námitku proti zjednodušenému odvozování vzorců podobně vznáší např. i Marmet v [6] , kde používá
obdobný nákres i odvození.
Podobné odvození uvádí i autor S.Smith v článku [28]. Vychází z mírně pozměněného nákresu :
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Obr.5.17 - nákres pro odvození relativistických efektů [28] Fig. 1
kde O je střed dvou inerciálních soustav, z kterého emiter vyšle k absorberovi první puls. Ten absorber
zachytí v bodě B . Další puls vyšle emiter v bodě A a absorber jej obět zachytí v bodě B s jistým zpožděním.
Základním a výchozím vzorcem je pro autora opět ,,klasický'' DE :

Obr.5.18 - základní vzorec pro klasický DE [28] Eqv. 1
kde va a ve jsou rychlosti absorberu a emiteru a νa
z kterých při odvozování autor článku [28] vychází :

a νe jsou frekvence. I zde uvádím základní vzorce ,

Obr.5.19 - vzorec pro odvození relativistického DE [28] Eqv. 2
Po úpravách autor v [28] docházi k vzorci :

Obr.5.20 - vzorec pro RLDE [28] Eqv. 7a
Kdo bude mít zájem, může si na konci tohoto článku [28] najít i odvození rovnice pro relativistickou
energii :
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Obr.5.21 - vzorec pro odvození relativistického vztahu hmoty a energie [28]
Relativistický DE řešil ve svém článku i Ives a zajímavé je i jeho řešení a některá jeho grafická
znázornění jsou velmi intuitivni a poučná, proto zde jeden takový jeho výkres uvádím [21] :

Obr.5.22 - Ivesův výkres k výkladu RDE [21]
Na tomto obrázku je zřejmé, co se při rozdílu mezi CDE a RDE řeší a kde je problém s transverzálním
RDE a o co při něm jde .. spory běží jednak o relativistický přírůstek a o průsečík znázorněných spojnic mezi
osami pro případ úhlů pi/2 ..
Další článek, který mne zaujal, je článek Christova o DE i o ISE [29] . I tento autor řeší RDE, ovšem
nikoli ve vakuu, ale v atomu, podobnými úvahami, jaké jsem zmiňoval již ve FAU III. . Podle Christova [29] je
posun vlnových délek emitovaných atomem dán stlačením elektronového (podle mne lépe fotonového) obalu
jádrem atomu při jeho pohybu.
Pohybem jádra atomu se elektronový obal deformuje a tím se deformují i kvantové dráhy
s odpovídajícími poloměry.

Obr.5.23 - souvislost kvantových čísel s poloměry dovolených oběžných drah [29] Eqv. 1
Vztah mezi těmito poloměry je dán Rydbergovou konstantou a jí odpovídajícímu poloměru atomu :

Obr.5.24 Rydbergova konstanta a jí odpovídající poloměr atomu [29] Eqv. 2
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U atomu Christov předpokládá, že se pohybuje absolutní rychlostí. Díky této rychlosti se v něm
uplatňuje Lorentzova kontrakce a mimo fotonový obal se již fotonové záření šíří podle zjednodušeného CDE (
bez transverzálního efektu ) . Zde je dobré uvést vlastní autorovo vyjádření, jak k této úvaze došel a proč zde
bere absolutní rychlost pohybujícího se atomu.

Obr.5.25 - Christovova úvaha o Lorentzově kontrakci v pohybujícím se atomu [29]

Obr.5.26 - představa atomu v pohybu při aplikaci Lorentzovy kontrakce [20] Fig. 1
Christov [29] tak došel ke vzorci z obr.5.26 , kde w je absolutní rychlost jádra atomu (přesněji je to
jeho relativní rychlost vzhledem k absolutnímu prostoru). Tím, že jen jednoduše do atomu aplikoval Lorentzovu
kontrakci, dospěl tak k poněkud problematické eliptické formě emitovaných vlnoploch.
Podle mne nejspíš zbytečně .. neboť i zde vidím dvě možnosti :
1) fotono-elektronový obal atomu se chová podobně jako vzduch kolem pohybujícího se zdroje zvuku
a k stanovení změn v emisích postačuje DE .
2) atom emituje fotony díky tomu, že je např. urychlujícím pohybem nabuzen a toto nabuzení se
promítne do excitace elektronového obalu s následnou emisí již homogenně do všech směrů ..
excitace je přitom úměrná budící rychlosti a koeficient nabuzení odpovídá Lorentzovu
transformačnímu koeficientu.
Nyní se však vrátím k tomu, jak Christov v [29] dál řeší DE .
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Obr.5.27 - vzorec pro úhlovou frekvenci záření emitovaného pohybujícím se atomem [29] Eqv. (4a)

Obr.5.28 - vzorec pro úhlovou frekvenci záření emitovaného pohybujícím se atomem [29] Eqv. (4b)
pro úhel θ = 0 resp. 180 °, tj. ve směru resp. proti směru pohybu atomu.
V obou vzorcích z obr.5.27 a obr.5.28 je w absolutní rychlost pohybu emitujícího atomu a ω rest je
kruhová frekvence emitovaná atomem při w = 0 , což je, jak bylo výše napsáno, vzhledem k absolutní rychlosti
w s menším otazníkem ..
Nyní je vhodná chvilka k návratu k mým představám o dění v atomu samém. Jak jsem předeslal v FAU
III., předpokládal jsem v jeho fotono-elektronovému obalu děje obdobné CDE .

Obr.5.29 - předpokládaný obraz dění v pohybujícím se atomu
Z tohoto obrázku je zřejmé, že jádro by svůj elektronový obal mohlo díky své rychlosti pohybu
stlačovat. Jaké jsou zde ale možnosti vzhledem k současně uznávaným principům ..
Vidím zde tři možnosti ..
- první je ta, kterou popsal Christov v [29], tj. RDE vedoucí k eliptickému tvaru vlnoploch ..
- druhá předpokládá modifikovaný Lorentzův faktor pro různé směry emitovaného záření ..
- třetí možností je pak CDE doplněný o stlačování elektrového obalu jádrem atomu .
Pokud by se uplatňoval CDE již v atomu, byl by vztah mezi emitovanou frekvencí a rychlostí atomu
jednoduchý dopplerovský buď s klasickým CTDE např. podle [25] a nebo v jednodušší formě pro případ, kdy
by atom svůj fotono-elektronový obal nedeformoval :

Obr.5.30 - klasický doplerovský efekt pro fotono-elektronový nedeformovaný obal jádra atomu.
kde va je absolutní rychlost jádra atomu, fo je emisní frekvenve pro va = 0 a theta je úhel mezi směrem
pohybu jádra a směrem, kterým emise z atomu vystupuje s největší energii a tudíž s nejvyšší frekvenci.
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Je zřejmé, že pokud bychom ztotožnili pohyb objektu s jeho pohybujícími se atomy, pak pro červený
i modrý posuv tu nenastane žádná změna a pozorovatel jej bude detekovat jako v běžném případu CDE,

Obr.5.31 - rudý a modrý posuv při pozorování emitovaného záření
kde vd je rychlost, kterým se pohybuje detektor a delta je úhel mezi směrem, kterým se pohybuje
emitent a mezi směrem kterým se pohybuje detektor vzhledem k emitentovi.
Zdánlivě zde není proti klasickému DE žádný rozdíl, avšak jeden zcela podstatný se zde nabízí .. jde
o to, jak se emise z emitenta šíří a jaký to má vliv na tvar vlnoploch a na rychlost světla .. a ten je bohužel zcela
zásadní.
Klasický DE předpokládá, že zdroj vln má stálou frekvenci fo a že změna ve frekvenci nastává teprve
jeho pohybem v médiu, které tímto pohybem případně ještě stlačuje nebo ředí .. to je případ sirény na jedoucím
automobilu.
Jak je tomu však u elektromagnetických vln a potažmo světla .. pokud by atom byl v absolutním klidu,
je zpráva jasná .. emise se bez ohledu na existenci nebo neexistenci média bude šířit všemi směry stejně v
kulových vlnoplochách a konstatní rychlostí c ..
Nyní co s atomem, který se dá nebo je dán do pohybu ..
a) předpokládejme atom ve vakuu .. i zde vidím dvě možnosti:
aa) buď pohyb jádra atomu na jeho obal nebude mít žádný vliv a emise bude totožná s atomem v klidu ..
a nebo
ab) dojde ke klasickému DE pro případ stlačovaného média, kterým je fotono-elektronový obal ..
b) můžeme předpokládat atom v gravitačním poli .. jsou opět dvě možnosti:
ba) buď atom s gravitačním polem neinterreaguje a bude se chovat jako v případě aa)
a nebo
bb) se k němu může chovat jako siréna na autě ve vzduchu ..
I když budu dále preferovat případ ab) , tak bude hned jasné, že je to ten nejkomplikovanější případ,
pokud by mělo i nadále platit, že c je konstatní a že se světlo šíří v kruhových vlnoplochách .. v tom případě by
totiž nastal problém právě s vlnoplochami .. na druhou stranu je spíš paradoxní, že by pohybující se atom zářil na
všechny strany naprosto homogenně a to bez ohledu na rychlost, kterou se pohybuje, byť by se třeba blížila i
rychlosti světla ..
Takže vlnoplochy i konstantní rychlost c zachovávají pouze případy aa) resp ba) .. což můj model DE
v atomu prozatím zpochybňuje ..
Na druhou stranu jsou tu ony výbojky a trubice, v nichž se atomy pohybují a září .. a projevuje se zde
i rudý a modrý posuv v podobě rozšíření spektrálních čar, jak jsem o tom již rovněž referoval v [26] .. i zde je
ovšem na místě otázka, zda toto rozšíření je pouze produktem atomu samého nebo kombinovaným produktem
pohybu atomu a též produktem následných interakcí v plynu, v kterém k emisím dochází .... a nebo zda je to
čistě CDE mezi atomem a spektrometrem ..
a možná, že skutečnost bude někde uprostřed ..

6.Experiment Ivese a Stilwela (ISE) - pokračování
Takže nyní zpět k ISE , kdy tyto moje úvahy započaly .. Ives se Stilwelem svým pokusem řešili
dvě úlohy :
1) určit závislost posunu spektrálních čar H2+ a H3+ na rychlosti a kontrarychlosti (vi+ a vi-) iontů
urychlovaných napětím na anodově orientované trubici (anode rays tube, obr. 4.1) [18] doplněné
reflexním zrcadlem pro současné sledování obou posuvů ve spektrech (obr. 4.2) .
2) určit, zda posun spektrálních čar bude odpovídat CDE a nebo RDE, který předpokládá posun středu obou
krajních spekter H2+ pro vi+ a vi- kvůli Lorentzově kontrakci délek (tu Ives jednoznačně preferoval před dilatací
času).
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Nejprve několik faktů z ISE . Autoři použili k měření vlnové délky čar z okolí čáry vodíku H beta,
které uvádějí jako vlnové délky molekul iontů H2+ a H3+ ..

Obr.6.1 popis ionizace v ISE [30]

Obr.6.2 - schematické znázornění výbojové trubice (a)
včetně předpokládaného relativistického posuvu emitovaných frekvencí (b) [30]
Je otázka, jakým způsobem dochází Ives [18] k předpokládanému relativistickému posuvu, zda je tomu
tak, jak je to naznačeno v předcházejícím obrázku (b) a ve Wikipedii a nebo tak, jak to spíše odpovídá použitým
vzorcům :
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Obr.6.3 - teoretické výpočty CTDE a RTDE pro ISE ,
w jsou vlnové délky a v je rychlost iontů, wo je vln. délka pro v = 0
V experimentu je zřejmě nejsložitější a zdánlivě velmi komplikované použití odrazného zrcadla .. je to
však nutnost, protože měření i zpětně odražených vlnových délek umožňuje eliminovat nepřesnost v určení
rychlosti iontů, na kterém je změna ve vlnových délkách rozhodujícím způsobem závislá.
Těmto posuvům ve vlnových délkách by spíše odpovídal frekvenční posuv již v emitujícím atomu,
respektive v kombinaci s CDE ..... a je také možné, že k podobné přídavné excitaci dochází pouze, pokud je
s atomem manipulováno nějakou zrychlující silou .. příkladem zde může být naše cestování vlakem nebo
letadlem .. při startu nebo rozjezdu to s námi cloumá ale během jízdy nebo letu jsme již ve velké pohodě ..
Na dalším obrázku je schematické zobrazení použitého aparátu Ivesem a Stilwellem :

Obr.6.4 nákres zařízení z ISE podle [18]
Spektrum bylo snímáno na fotografický papír a pomocí milimetrového měřítka pak byla provedena
kalibrace přístroje.

78

Obr.6.5 - vlnové délky čar použité v ISE na kalibraci spektrometru [18]
Bohužel se mi tyto zde uvedené vlnové délky nepodařilo na internetu nikde objevit a tak mi nezbývá ,
než v tom autorům věřit ..
Autoři dále předpokládali, že rychlost iontů bude úměrná přiloženému vysokému napětí použitému k
jejich urychlování.

Obr.6.6 - vzorec + popis pro vztah mezi napětím a rychlostí iontů [18]
To je ovšem z mého hlediska problematický předpoklad, protože v trubici budou ionty neutrálními
molekulami vodíku jistě brzděny a lze tam očekávat jistý útlum ..
K teoretickým výpočtům autoři použili RDE podle prací započatých Fitzgeraldem, Voigtem, Lorentzem
a Larmorem, kteří předpokládali, v souladu s výsledky elektrodynamických experimentů, zkracování vlnových
délek ve směru pohybu atomů potažmo těles .. naopak nepředpokládali jakékoli změny v čase .. a k nim se
připojil i Ives [18] ..

Obr.6.7 - vzorec pro RDE použitý v ISE [18] ( υ jsou rychlosti, υo = 0 , ν jsou frekvence )
Z takto odvozené rychlosti iontů pak autoři počítají klasickou a relativistickou teoretickou změnu
vlnové délky základní vodíkové čáry H beta.
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Obr.6.8 - popis vzorců pro změny ve vlnových délkách Δλ a Δ' λ [18] viz další vysvětlení
Tolik se mi podařilo rozluštit z popisu experimentu od jeho autorů .. rovnice jsem se pokusil přepsat do
formy vhodné pro naši současnou výpočetní techniku :

Obr.6.9 - vzorce pro ISE vhodné na zadání do programu
Poznámka - Ives nejprve spočítal odchylky a teprve tyto korigoval kvůli šikmému měření záření z
trubice pod úhlem cca 7º ( fi = 7º ). Teprve po této korekci pokládal výsledky za konečné [18].
Tyto vzorce jsem použil pro naprogramování do počítače pro teoretické zopakování ISE a pro
porovnání s výsledky, které v roce 1938 spočítali Ives se Stillwellem, bohužel spíše spočítali než naměřili,
protože na naměřené hodnoty vlnových délek byly velice skoupí a nikde se mi je nepodařilo objevit.
Výsledkem byl program napsaný v Delphi, umožňující zopakovat výpočty provedené Ivesem a
Stilwellem a porovnat je s jejich naměřenými hodnotami.
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Obr.6.10 - programové okno s funkcemi umožňujícími teoretické ověření ISE
Při výpočtech jsem předpokládal, že Ives udělal správný odhad rychlosti iontů jako cca 0.005c
(5 promile) rychlosti světla .. z toho byla zpětně odvozena konstanta úměrnost (KeM) mezi rychlostí iontů a připojeným napětím. Protože výsledky výpočtu vycházely z programu o něco málo vyšší, byl do výpočtu doplněn
útlum iontů v plynném H2 , po té se již dostavila vyhovující shoda mezi naprogramovanými výpočty,
teoretickými výpočty a naměřenými hodnotami v ISE .
Příklad vypočtených vlnových délek a odchylek od jejich středních hodnot pro případy CDE i RDE je
na dalším obrázku :

Obr.6.11 - část vypočtených teoretických hodnot vlnových délek a jejich odchylek pro ISE s CTDE i RTDE
(L=1=Lorentz faktor, speed je vždy brána pro ionty v m/s , vlnové délky a delty jsou v Angstromech)
V tabulce na obr.6.11 je vždy řádek s hodnotami vlnových délek pro CTDE a pod ním jsou hodnoty pro
RTDE. Výsledky souhlasí i pro napětí z opakovaného ISE v roce 1941 s napětími zvýšeným až na 42600 V [20].
Na dalším obrázku je výsledek komparace teoretických výpočtů, vždy jsou nejprve uvedeny hodnoty
uvedené v ISE a po nich následují hodnoty vypočtené programem ve FAU IV. :
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Obr.6.12 výsledek komparace dat z ISE a teoretických výpočtů ve FAU IV.
(o = observed, m=measured (přepočtené pro cos(7°)), t = teorie)
(dw = odchylka vln. délky, ddw=odchylka pro w0)
(všechny hodnoty kromě napětí jsou v Angstromech)
(rychlost Země (v earth = v lab) není ve výpočtech nikde aplikována)
Měl jsem trošku problémy s konstantou úměrnosti KeM mezi napětím a rychlostí iontů. Ta mnou
spočtená (Kem(ISE)) je vzata ze vzorce v Ivesově práci z r. 1938 [18] .. ta je výpočtově zbytečně ponížena
o rychlost světla .. je odvozena z předpokládané rychlosti iontů cca 0.005 z rychlosti světla .. teoretická hodnota
je cca 2x větší ..
Ve výpočtech jsem dále použil útlum 0.05 pro rychlost iontů v .. avšak z teoretické konstanty KeM se
dá usuzovat až na útlum cca 0.5 v ...
Na dalších obrázcích jsou idealizované teoretické spektrální čáry vodíku odvozené z čáry H beta
posunuté napětím při ISE .

a

Obr.6.13 - příklad teoretického rozdílu v posunu vlnových délek vlivem Lorentzovy kontrakce
Na obr.6.13 je příklad teoreticky vypočteného rozdílu ve vlnových délkách počítaného s klasickým
a relativistickým DE. Při RTDE se vlnové délky (červené čáry) vždy oproti CTDE zkracují (modré čáry)
o Lorentzův faktor. V tomto příkladu jde o emisi iontů odražených v zrcadle, tj. s většími vlnovými délkami než
u emise iontů v přímém směru.
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Na dalším obrázku je spočtený teoretický posun centrální vlnové délky (gravity) odpovídající
Lorentzově faktoru a rychlosti iontů odpovídající použitému urychlujícímu napětí :

Obr.6.14 - teoretický posun středu (gravity) vlnových délek vlivem Lorentzovy kontrakce
K tomuto relativistickému posuvu by mělo docházet díky Lorentzově kontrakci u původní vlnové délky
Hβ, která by se měla zkrátit v souhlasu s Lorentzovým faktorem a vzorcem pro relativistický Dopplerův efekt
(RDE nebo RTDE).

Obr.6.15 - základní teoretické vzorce pro výpočet posuvu spektrálních čar v ISE,
kde weL je vlnová délka we zkrácená Lorentzovým faktorem při rychlosti iontů v,
wd je vlnová délka měřená v souhlasu s RTDE
Tolik k řešení experimentu podle Ivese a Stilwella [18],[20].
Určitě je zajímavé podívat se na řešení teorie kolem ISE a na výsledky experimentu pohledem jiných
autorů.
Christov [29] řeší zajímavě ISE pomocí následujících vzorců a předpokladů (viz též obr. ) :

Obr.6.16 - úhlové frekvence emitovaného záření v ISE [29] Eqv. 5
kde u je neznámá absolutní rychlost přímo emitovaných iontů, a v je neznámá rychlost iontů daná
absolutní rychlostí Země (tj. pro ionty v relativním klidu vzhledem k Zemi při U=0V), ωe a ωr jsou kruhove
frekvence emitovaného záření pro rychlosti u a v . Relativní rychlost iontů q (vzhledem k absolutnímu prostoru)
je pak dána vztahem q = u - v nebo též platí, že u = q + v . Řešením těchto vzorců pak Christov [29] dospívá ke
vztahu :

83

Obr.6.17 - poměr úhlových frekvencí záření emitovaného ionty s rychlostí q v ISE [29] Eqv. 6
Pro řešení druhého řádu pak Christov zanedbává všechny členy s 3. mocninou a dochází
podobně jako Ives k zjednodušenému vzorci :

Obr.6.18 - odchylka úhlové frekvence emitovaného záření v ISE [29] Eqv. 7

Obr.6.19 - odchylky vlnové délky pro přímé a odražené emitované záření v ISE [29] Eqv. 8
Protože se ve vzorcích z obr.6.19 ([29] Eqv. 8) po jejich sečtení eliminuje vliv CDE, zbyde
ve výsledném vzorci pouze rychlost iontů v kvadrátu, což podle Christova [29] odpovídá a podporuje
předpoklady RDE.
Je zajímavé, že by se v rámci ISE z něho měla dát vypočítat absolutní úhlová frekvence ωr, o čemž
uvažuje i Christov za předpokladu, že by se podařilo měření zpřesnit tak, aby se dalo smysluplně počítat i s členy
3. řádu v rovnici [29] Eqv. 6 .
Ne všichni autoři však pokládají ISE za prokazatelný a prokázaný, viz např. Rybczyk [19] a Essen [15] .
Též proto jsem si dal práci, abych se s výsledkem ISE lépe seznámil a hledal jsem nějaké možnosti, jak ISE
zjednodušit a zopakovat jednoduššími prostředky, což se tak nějak samo nabízelo ..
Jedno takové řešení mne hned napadalo , ale avšak ..

Obr.6.20 - problematický nápad na měření absolutní rychlosti pohybu Země
se šesti spektrometry a neonovou výbojkou
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Problém je zde v tom. že pozorovatel musí být na zdroji emise nezávislý .. pokud se oba pohybují
stejnou rychlostí, nic se nejspíš nezjistí .. pak jsem ještě uvažoval o použití optických vláken, ale ani ta by podle
mých úvah nepřinesla žádaný efekt ..
Jinou možnosti jak se dobrat absolutního pohybu Země by mohlo být měření tvaru spektrálních čar a
jejich dominantního rozšíření .. i to je můj obor, kterým jsem se dlouhá léta zabýval .. i v mých předchozích
příspěvcích na této konferenci [26] .
Pro rozšíření spektrálních čar jsou známé následující vzorce :

Obr.6.21 - vzorec pro hustotu částic s jejich odpovídající rychlostí v [23]
Tento vzorec se dá při jistých předpokladech zjednodušit i takto a naopak se používá k určení střední
teploty plynu ve výboji:

Obr.6.22 - vzorec pro rozšíření spektrální čáry v závislosti na teplotě plynu T ve výboji [23]
přičemž teplota plynu je dána hustotou částic a celkovými poměry ve výboji .. a střední rychlosti částic
v pak odpovídá rozšíření spektrální čáry s vlnovou délkou λ o hodnotu Δλ .
Jestliže se částice pohybují všemi směry poměrně chaoticky, pak přesto by zde měl být nějaký
pozorovatelný efekt díky absolutnímu pohybu výbojky v určitém směru. Graficky je to pro atom naznačeno v
dalším obrázku :

Obr.6.23 - znázornění pohybu jednotlivých atomů v plynu při výboji.
Rychlost atomu relativně k ose výboje je zde označená písmenem u
a rychlost absolutního pohybu výbojky je zde označena písmenem v .
A ovšem i zde nastává problém, jak toto asymetrické rozšíření spektrální čáry změřit.

Obr.6.24 - princip měření emitovaného záření z výbojky
I z obr.6.24 je jasný stejný problém při měření přímého paprsku a navíc se ionty ve výbojce pohybují
dost chaouticky, takže i situace na obr. je hodně idealizovaná ..
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Obr.6.25 - alternativní ISE s výbojkami
Takže jediné řešení, které by nabízelo šanci naměřit alespoň klasický DE je opět řešení, které bylo
použito v ISE ..
Frekvence emitovaného záření by se měla měnit podle klasického CDE (Classical DE) podle vzorce :

Obr.6.26 - vzorec pro frekvenci ω podle CDE , pro případ v << c a cos φ = 0
Na dalším obrázku je teoretický příklad rozšíření spektrální čáry H alfa pro různé teploty vodíku
ve výbojce potažmo pro rychlosti atomů vodíku vzhledem k ose výbojky :

Obr.6.27 - teoretický příklad rozšíření spektrální čáry H alfa pro různé teploty vodíku ve výboji
Spektrometry obvykle zobrazují čáry následujícím způsobem :
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Obr.6.28 - obvyklé zobrazení spektrální čáry spektrometrem (černá čára)
Toto zobrazení je dáno zobrazovacími schopnostmi spektrometru, konkrétně schodovému
nesymetrickému tvaru ohybových mřížek a s velkou pravděpodobností tomu tak je i bude .. červená čárkovaná
čára pak naznačuje předpokládaný skutečný tvar měřené čáry, ovšem v každém případě měřený daným
spektrometrem .. takže zbývá jen otázka, kde se skrývá rozšíření čáry vlivem absolutního pohybu výbojky ......
Jistě není problém najít spektra, která tento posuv způsobený absolutní rychlostí emitujících atomů
přímo implikují, jedno takové zde uvádím .

Obr.6.29 - přiklad podivneho jednostranného rozšíření spektrálních čar ve spektru z Jupiterova povrchu
porovnaného s laboratorním spektrem [17]
Teoretický aparát použitý v ISE a jeho programové napodobení mi implikovalo použití hotových
výpočtů pro běžněji používané výbojky čí trubice. V těch stačí pro potřebu udržení výboje napětí cca 80 V
běžně dostupné ..
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Obr.6.30 - schema použití běžné výbojky v obdobě ISE, E je emiter, M je zrcadlo a D je spektrometr
Pro tuto hodnotu napětí jsem podle vzorců z ISE spočítal rychlost iontů u a tomu odpovídající posuvy
spektrálních čar pro rychlost pohybu Země v , tj. pro v+u a v-u . K výpočtu jsem použil napětí, jaké se obvykle
na výbojkách používá, tj. 80 V a rychlost v odpovídající rychlosti pohybu Země kolem Slunce, v = +- 29700
m/s . Na dalším obrázku jsou výsledky výpočtů při zanedbání vlivu případné Lorentzovy kontrakce .

Obr.6.31 - příklad předpokládaného posuvu spektrálních čar ve výbojce vlivem pohybu Země ..
V obr.6.31 jsou modře zakresleny CDE posunuté spektrální čáry a k těm je červenou čarou zakreslen
předpokládaný gaussovský průběh.
Takto by čára vypadala téměř ideálně, neboť jak již bylo výše uvedeno, takto vypadají průběhy
spektrálních čar měřené spektrometry.
Z omylu mne ovšem vyvádí další obrázek, v němž je nakreslen i posuv spektrálních čar pro případ
odpovídajících posuvů spektrálních čar vlivem CDE pro rychlosti -v+u+v a -v-u .
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Obr.6.32 - příklad předpokládaného posuvu spektrálních čar ve výbojce vlivem opačného pohybu Země ..
Takže myšlenka možná dobrá, ale v něčem bude problém, protože až takto se měřená spektra
(zelená čára) ve spektrometrech vlivem pohybu Země nemění .. a spektrum by spíše odpovídalo pouze rozšíčení
čáry podle obalové čáry vytvořené spojením čáry zelené a červené, tj pouhému rozšíření čáry ..
Pro úplnost, dané rozšíření odpovídá cca střední rychlosti iontu 93000 m/s, tj. asi trojnásobku rychlosti
Země ..
Tento experiment by nám zřejmě už nic neprozradil o případném vlivu Lorentzovy dilatace na emisi
fotonů z výbojky, protože rychlost Země je relativně k rychlosti iontů v trubicích typu ISE zanedbatelná .. avšak
CDE by měl být přesnějšími spektrometry detekovatelný.

Obr.6.33 - tabulka s rychlostmi iontů dosahovaných v ISE a porovnání výsledků pro CTDE a RTDE
I zde se mi ovšem opět nabízí myšlenka, že případné změny v emisi z atomu odpovídající s velkou
pravděpodobností Lorentzově kontrakci mají na svědomí pouze zrychlující síly.
V případě Země je zde konstantně působící gravitační síla, kterou je Země přitahována ke Slunci ..
i
zde se však dá předpokládat, že ta rychlost, kterou Země permanentně padá na Slunce, nebude zanedbatelná ...
V obou případech jsem ve výpočtech spekter z výbojky podle ISE použil pouze orbitální rychlost Země
.. fyzikové ovšem v podobných případech i u mnohem komplikovanějších experimentů používají i mnohem
složitější předpoklad absolutního pohybu na povrchu naší Země, když započítávají naši denní i hvězdnou
rychlost, jak již bylo uvedeno na obr. 3.8 (Braxmaier et al. [16]) .

7.Experimenty typu ISE v ESR
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Podobné experimenty typu ISE v dokonalejším provedení jsou popsány v [31] a v [32] . Byly
prováděny v ESR v Darmstadtu (později v GSI Julich) . ESR (Energy Storage Ring) je synchrotron úmožňující
urychlovat ionty na velmi vysoké rychlosti a je možné volit směr, kterým budou ionty urychlovány.
K experimentům byly použity ionty lithia Li+ a podařilo se je urychlit až na cca 0.338 rychlosti
světla ..
Je zajímavé, že ISE je vydáván za experiment potvrzující dilataci času, i když Ives nic takového
potvrzovat neměl v úmyslu a svůj pokus tak určitě neinterpretoval .. a zde zřejmě na způsobu interpretace záleží
.. jde o to, která forma Lorentzovy transformace bude použita ..
Pokud budeme řešit frekvence a ionty, budou experimentátoři a jejich další interpreti psát o hodinách
a o časové dilataci, pokud budou výsledkem vlnové nebo jiné délky, budou se výsledky interpretovat jako
kontrakce délek ..

Obr.7.1 - souvislost časové dilatace a délkové kontrakce v STR
Podle mne ale ISE nepotvrzuje obojí v souladu s původní Ivesovou interpretací ..
Nyní zpět k experimentům v ESR .. základem je zde opět RDE v této podobě :

Obr.7.2 - základní vzorec řešený během experimentů s ionty v ESR [32], Eqv. 1
kde γ je Lorentzův faktor, υ jsou frekvence emisí, vi je rychlost iontů, β = vi / c, cos(θ) je úhel mezi
detektorem a směrem pohybu iontů, rychlost iontů vi je měřena vzhledem k laboratoři (laboratory frame) .
Schema experimenů v ESR je na dalším obrázku :

Obr.7.3 - schema experimentů v ESR [31]
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V ESR jsou ionty urychlovány v synchrotonu na rychlosti až 0.338 a ve zde popisovaných
experimentech se používaly ionty Li+. Synchrotron je vybaven porty, na které je možné navázat laserové
paprsky ve směru resp. i proti pohybu iontů.
Ze základního vzorce sice plyne, že při úhlu sledování θ = π / 2 by měla být možnost sledovat přímo
efekt TRDE. Vzhledem k jistým obtížím s tímto měřením byla autory experimentu zvolena jiná přesnější
metoda.
Vhodnou volbou vlnových délek a směru laserových paprsků a jejich koincidencí lze u iontů vybudit
stimulovanou emisi dobře sledovatelných vlnových délek s omezeným vlivem Dopplerova efektu.
K tomu účelu se používá buď saturační absorpční spektroskopie (SAS) dobře popsaná např. v [34] a
nebo opticko-optická dvojitá resonanční spektroskopie (OODR) .

Obr.7.4 - princip experimentu v ESR [32], Fig. 1
Řešení experimentu v ESR dle obr. je popsáno následujícími vzorci :

Obr.7.5 - vzorce pro experimenty v ESR [31], Eqv. , pro úhly θ

=0,π

Ze vzorců z obr. 7.5 by již bylo možné vypočítat Lorentzův faktor γ i rychlost iontů vi (β = vi / c) .
Autoři experimentů ještě použili další názornější vzorce pro naměřené frekvence emitovaného záření
odpovídající následujícímu obrázku:

Obr.7.6 princip fluorescenčních emisí v ESR experimentech [33], Fig. 1
Pokud na ionty působí pouze laserové paprsky s frekvencí νp a nebo νa, u iontů dochází pouze k
omezeným emisím. Teprve při současném působení laserových paprsků s vhodnými frekvencemi νp a νa
(obvykle totožnými) dojde k silně stimulované emisi. Dané uspořádáni současně maximálně eliminuje vliv CDE
..
Rovnice pro frekvence ν1 a

ν2 jsou pak dány vzorci :
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Obr.7.7 - rovnice pro řešení experimentů ESR [33], Eqv. 2a , 2b
Paradoxní na těchto rovnicích je, že pokud se dají frekvence ν1 a ν2 do poměru ν1 / ν2, Lorentzův
faktor z řešení úplně zmizí ...
Nicméně autoři experimentů dávají do poměru součin frekvencí ν1 a ν2 a frekvencí νp a νa, takže
jim z rovnic zmizí jak Lorentzův faktor tak Dopplerovské posuny, které se zde vzájemně eliminují a výsledný
poměr by měl tudíž být jednotkový. To se ve většině experimentů dnes již pokládá za samozřejmost , která se
nazývá test Lorentzovy invariance ( LI .. nekdy též lokální LI, čili LLI ), podle které všechny fyzikální zákony v
inerciálních soustavách odpovídají zákonům Einsteinovy teorie relativity ..

Obr.7.8 - předpokládané řešení experimentů v ESR , [33], Eqv. 2
Toto řešení je ve shodě i s tzv. standartním částicovým modelem (SM - Standard Model of partical
physic). Někteří z fyziků v čele s Bluhmem a Kosteleckym však zjistili, že LLI vykazuje v experimentech jisté
odchylky, kvůli který je nutné SM částečně modifikovat a takto modifikovaný model se označuje SME
(Standard Model Extension). Jako důvod těchto odchylek se uvádí jakési rozechvělé vesmírné pozadí v
dynamickém 3D prostoru (Bumblebee field theory).

Obr.7.9 - experiment s atomovými hodinami umístěnými na ISS [36]
Červené čáry v obr.7.9 představují podle předpokladů autorů SME dynamické působení 3D prostoru na
všechna tělesa včetně ISS a na ní umístěných atomových hodin.

92

Další diskuze se vede o takzvaném rest frame .. t.j. pevném rámu, ke kterému se mají výsledky měření
vztahovat .. někdo používá CBR, někdo naopak jen svoji invariantní laboratoř .. Podobný problémy řešili i fyzici
při opakovaní ISE v ESR .
Vzhledem předpokladům v SME se exeriment vyhodnocoval pro předpokládanou odchylku od SM
podle vzorce :

Obr.7.10 - vzorce pro vyhodnocení výsledku experimentů v ESR [33]

Obr.7.11 - vzorce pro vyhodnocení výsledku experimentů v ESR [33]
Podle dosažené rychlosti iontů ( od cca 0.064 c až do 0.338 c ) autoři dokládají odchylku
3.4 × 10−10 .

ε menší než

Obr.7.12 - result experimentu v ESR podle [33], Eqv. 5
Se zajímavou interpretací MME a ESR přišel Cahill [37] .. ten předpokládá, že odchylky od Lorentzovy
invariance, jak jsou evidentně publikovány v [36] a [37] i v ESR [33], jsou způsobeny nezapočítaným pohybem
Země vzhledem k absolutnímu kosmickému rámci, pravděpodobně souhlasného s CBR .. a proto je nutné
v Lorentzově faktoru vždy počítat s touto absolutní rychlostí .. to Cahill označuje jako novou (Neo) Lorentzovou
relativitu .. a doplňuje k tomu svoji interpretaci MME a ESR

Obr.7.13 - Neo Lorentzova relativita podle Cahilla [37]
Cahil proto modifikuje základní vzorce pro Lorentzovu transformaci tak, že ve všech vzorcích používí
pouze absolutní rychlosti pohybu :
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Obr.7.14 - základní vzorce Cahillovi neo Lorentzovy relativity [37]
Nejzajímavější je u něj analýza experimentu typu MME, který provedl Miller [8], a porovnání výsledků
MME s výsledky experimentů v ESR . Vše je znázorněno na dalším obrázku , kde EP je bod, kudy prochází osa
ekliptiky na jižním pólu, modře jsou zakresleny odchlky naměřené v projektu Flyby (NASA) [37] a červeně jsou
vyneseny odchylky, které naměřil Miller s Moeleyem [37] .

Obr.7.15 - grafické zobrazení odchylek od Lorentzovy invariance podle Cahilla [37] Fig. 1
Cahill se domnívá, že odchylky od LI naměřené Millerem a patrné i ve výsledcích experimentů v ESR
jsou způsobené právě pohybem Země proti absolutnímu kosmickému středu, jak je to uvedeno v jeho práci [37]
a na obr. 7.15 .
Až když jsem článek dopsal až sem, napadla mne další možnost, jak by se podobný ISE dal možná
jednodušeji zopakovat. Částečnou inspirací mi byl i experiment, který provedl Mossbauer [38] a Repka [39],
[40] .
K experimentu by se mohly použít laserové diody napájené z baterií a nebo indukčním způsobem a
umístěné na centrifuze, podobné té, jakou použil již Mossbauer []. Diody by rotovaly velkou rychlostí proti
pevně umístěným detektorům (v připadě pulsního režimu), nebo ještě lépe spektrometrům, viz následující
obrázek ..

94

Obr.7.16 - experiment typu Mossbauerova efektu [38] s rotujícími laserovými diodami

8. Speciální teorie relativity
Asi by to nebyla moje práce, kdybych se alespoň nedotkl této teorie (STR) .. jeden z principů této teorie
praví o neexistenci absolutního pohybu, že existují pouze pohyby relativní .. uvažoval jsem pro změnu o dvou
inerciálních soustavách tj. pro jednoduchost pohybujících se rovnoměrně stejným směrem pouze různými
rychlostmi a oba pozorovatele na sebe vidí .. nechť se první z nich pohybuje rychleji .. druhý pozorovatel jej
uvidí pohybovat se oproti němu relativní rychlostí v a v soustavě prvního pozorovatele bude pozorovat
Lorentzovo zkrácení délek a dilataci času .. vzhledem k neexistenci absolutního pohybu nebude první
pozorovatel nic vědět o tom jak se on sám pohybuje .. pouze uvidí druhého pozorovatele , jak se od něj pohybuje
stejnou rozdílovou rychlostí -v .. a opět se mu bude jevit, že v soustavě druhého pozorovatele dochází k dilataci
času a ke kontrakci délek .. je to případ dvou osobních vlaků stojících na vedlejších kolejích .. když se vlaky
rozjíždějí, mnohdy se zdá, že se Váš vlak rozjíždí ale po chvilce zjistíte, že opak je pravdou a odjíždí vlak na
vedlejší koleji ..

Obr.8.1 - tři pozorovatelé ve třech inerciálních soustavách
Obhájci SR řeší tento problém synchronizovanými hodinami či světelnými nebo rádiovými záblesky,
podle kterých by oba pozorovatele měli poznat, který z nich se pohybuje rychleji a který pomaleji a tím určit
alespoň svoji rozdílovou rychlost (což jiní fyzici jako třeba první konstruktér atomových hodin Luis Essen []
zcela odmítají).
K čemu by to vedlo .. pozorovatel, který by dokázal určit, že se rychleji pohybuje jiný pozorovatel, by
zřejmě došel k závěru, že jeho systém se nepohybuje .. (jeho vlak nejede) .. a nebo by musel čekat, až se v nějaké
jiné soustavě objeví další pozorovatel, který se bude pohybovat pomaleji .. takže náš pozorovatel zajásá
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.. heureka, pohybuji se a dalšímu pozorovateli zbudou jen oči pro pláč, neboť zjistí, že se jeho soustava
nepohybuje .. pokud by tomu bylo jinak a každý z pozorovatelů by dokázal třeba jen pomocí vlastních hodin
určit svoji rychlost (ale jak?) .. nebylo by relativity třeba a každý by mohl znát svoji absolutní rychlost ..............
a zřejmě by si podle nějakého absolutního měřítka změřil (nebo spočítal) i délku svého metru ...
Nicméně, představme si jakési dva hvězdné vlaky (mohly by to být i rakety, ale vlaky jsou jistě
názornější) a pokusím se o možnou analýzu dějů, které by podle STR v nich měly a mohly nastávat ..

Obr.8.2 - dva inerciální systémy a jejich grafické znázornění

Obr.8.3 - základní popis dvou inerciálních systému S1 a S2
Pod každým systémem S1 a S2 si můžeme představit vlak na nekonečně dlouhé a rovné koleji ..
přičemž budou tyto dvě koleje těsně vedle sebe jako na dvojkolejné trati .. na první koleji bude vlak S1 a na
druhé koleji bude vlak S2 .. a oba vlaky pojedou stejným směrem .. v každém bude nějaký strojvedoucí S a
pasažér vědec, označme si je P1 a P2 a dále zde pro zjednodušení zcela odhlédneme od možného gravitačního
působení čehokoli i možných Coriolisových sil ..
Pokud by tyto vlaky mohly zastavit v nějaké stanici, pak by zřejmě nebyl s ničím velký problém ..
pasažéři by vystoupili a srovnali by si hodinky a porovnali by svoje metry a zřejmě by ve všem zjistili absolutní
shodu .. (případ a) z obr. ) .. až tak jim ale situaci zjednodušit nemohu a nezjednoduším .. budu nejprve
předpokládat, že oba vlaky jedou a to stejnou rychlostí a že po první koleji jede vlak S1 a po druhé S2 (případ
b) z obr. ). Vlaky S1 a S2 mohou jet vedle sebe a přes okna si mohou seřídit nastejno svoje hodinky ..
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Kolem trati ale nemohou být žádné telegrafní sloupy, podle kterých by si pasažéři mohli změřit svojí
relativní rychlost - naším telegrafním sloupem je pravděpodobně Slunce, pak střed Mléčné dráhy a další se stále
hledá .. ale naše soustava není inerciální, protože po naší trati jezdíme stále dokola ... Vlaky budou dále
vybaveny rychlými snímacími kamerami, které dokáží vyfotografovat sousední vlak a jeho délku i hodiny za
oknem pro dodatečnou analýzu .. a délka vlaků budiž L1 a L2 .. vlaky jsou stejné a pokud by byly skutečně
v klidu, jejich délka by byla L0 a rychlost v1=v2=0 .. to jsem jim ale nedopřál ..

Obr.8.4 - dva inerciální vlaky vybavené moderní detekční a snímací technikou
Na naší trati se dostáváme do bodu c) .. vlak S1 zvýší rychlost (a tím patrně rovněž zbrzdí svoje
hodinky, rozjede se na rychlost v1>v2, čímž si podle STR opět zpozdí svoje hodinky a zkrátí se mu jeho metr ..
má však omezenou rychlost tempomatem .. po určité době se rozjede vlak S2 rychlostí v2>v1 a časem dojede
vlak S1, vyfotografuje si délku a hodinky ve vlaku S1, stejně tak si vlak S2 vyfotografuje i pasažér vědec ve
vlaku S1.

Obr.8.5 - dva vlaky na dvou rovnoběžných kolejích
Když vlak S2 bude míjet vlak S1 , vyfotografuje si vlak S1, peovede analýzu snímků a pak zpomalí na
rychlost v2<v1 a nakonec, když vlak S1 dojede vlak S2 a bude ho míjet, vyfotografuje si vlak S2 a současně
zrychlí na rychlost v1=v2 a oba vlaky se pak opět časem vrátí na stejnou původní rychlost a nastane čas na
konečné vyhodnocování výsledků ... když takto vlaky zpomalí (čímž si opět zpozdí svoje hodinky .. tyto změny
při rozjezdu a brzdění ale zanedbáme, protože řešíme pouze otázky STR .. ) a jejich metry opět nabudou hodnot
blízkých výchozím délkám .. vlaky S1 a S2 nyní pojedou stejnou rychlostí, takže pasažéři P1 a P2 si budou moci
srovnat svoje hodinky a porovnat svoje metry .. a porovnat výsledky z fotografii .. a nyní jsem sám zvědav, co by
zjistili ......
.. nakonec jsem ovšem na jednu kolej ještě jeden vlak přidal, s tím, že strojvůdci a pasažéři těchto vlaků
by si svoje hodinky a metry mohli porovnat a pokud by se vyvarovali rychlejších a chaotických pohybů, mohli
by v tom mít dobrou shodu .. vše možná vypadá jednoduše, ale přesto jsem dal přednost počítačovému řešení ...
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Zajímaly mne dvě věci - jaký je efekt Lorentzových transformací a jaký je efekt volby referenčního
rámce na výsledky .
Na dalším obrázku je počítačová záložka s programem pro dva vlaky .. řeší se zkrácení délky vlaku při
daných rychlostech v obou myslitelných rámech (CBR a LAB) a doba, o kterou se prodlouží čas rychleji
jedoucího vlaku. K výpočtům jsem použil předpokládané rychlosti v rámci CBR 620 km/s a v rámci LAB
(laboratory) 29.7 km/s (vše převedeno na m/s ) ...

Obr.8.6 - program na výpočet Lorentzových transformací
Z výsledků délkové kontrakce je vidět, že změny v délce vlivem rychlosti jsou pro naše pozemské
rychlosti prakticky zanedbatelné .. zkrácení vlaku o délce 1000m jsou řádově milimetry a nebo mikrometry .. a v
tomto řádu se liší i výsledky podle volby referenčního rámce ...
Výsledky časové dilatace jsou v následující tabulce :

Obr.8.7 - tabulka s vysledky Lorentzovy dilatace času na dráze 100 km
Spočítal jsem vliv Lorentzovy délkové kontrakce na celou zeměkouli, ta by při průměru cca 12500 km měla činit
asi 5 cm .. a měla by se denně periodicky měnit při otáčení Země kolem osy ..
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Obr.8.8 - Lorentz-Einstein vlak
Tyto úvahy zakončuji poněkud úsměvným zjednodušeným obrázkem Lorentz-Einsteinova vlaku ..........
i když teď jistě bude jasné, že elipsovitu kol jsem zde úmyslně přehnal .. ve skutečnosti by změna činila
u běžných kol našich vagonů řádově pikometry ..
Dalším již zmíněným požadavkem STR je nutný požadavek nulové hmotnosti soustav, pokud mají být
pokládány za inerciální .. protože by na sebe neměly nijak gravitačně působit .. příkladem může být inerciální
soustava našich laboratoří .. kde je tam ta inercialita, to opravdu nevím .. naše planeta padá na Slunce závratnou
rychlostí a jedině setrvačnost, kterou piruetním způsobem získala na počátku své existence, ji udržuje na oběžné
dráze .. s gravitační silou, s kterou je Země k Slunci přitahována, se v málokterých výpočtech kalkuluje .. pak je
tu také Coriolisova síla, která by měla působit na atomy a ionty, pokud se budou pohybovat ve směru sever-jih
a nebo opačně ..

Obr.8.9 - gravitační síla, která působí na naše invariantní laboratoře
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Velmi sporné jsou i experimenty na dilataci času měřenou pomocí atomových hodin. Příkladem jsou
některé již provedené experimenty, konkrétně experiment, kteřý prováděli Hafele a Keating [41]. Někteří autoři
[42] se domnívají, že experiment prokázal časovou dilataci, jiní se však domnívají opak [43]. Ale i zde platí,
že dosažitelné rozdílové rychlosti, které by měly umožnit nějaký signifikantní výsledky, jsou příliš malé.
Vzhledem k mým předchozím úvahám o dilataci času a hodinách mne zaujalo pár řádků z článku [42] :

Obr.8.10 - Hodiny ve slabším gravitačním poli jdou rychleji ? .. [42]
Je v něm ovšem uveden opak toho, co by mělo platit alespoň u hodin s kyvadlem, že ve slabším
gravitačním poli by tyto hodiny měly jít pomaleji .....
Dále jsem objevil přesnější popis rubidiových hodin a ten je nyní možné porovnat s mým nákresem
FAU-III.

v

Obr. 8.11 - schema rubidiových atomových (lépe asi frekvenčních na rozdíl od kyvadlových) hodin
[44] NIST
Něco jiného je ovšem obecná relativita, kde už se setrvačnost a síly vyskytují .. ta však je již mimo
oblast mých studijních ambicí .. -:)
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9. Závěr
Éter .. V článku jsem souzněl s předpokladem, že hledaným etherem pro šíření světla by mohlo být
gravitační pole ..
Gravitační pole .. také může být příčinou změny frekvence emitovaného fotonového záření při pohybu
jádra atomu a jeho interakce s elektronovým obalem , která odpovídá Lorentzově faktoru .. dále souzním
s myšlenkou, že gravitační pole může být onou hledanou dark matter i dark energií ..
MME - nemusí být naměřen žádný posuv interfernenčních pruhů, pokud budou vhodně nastaveny úhly
děliče a odrazného zrcadla v longitudiální větvi ... a pokud budou paprsky světla vedeny šikmo (tak jako v
originálních přístrojích), tak určitě budou naměřeny mnohem menší hodnoty, než při naprosto kolmých
paprscích
Dopplerův efekt - je mnohem složitější, než se běžně používá v STR a i jinde ...
Lorentzův faktor - by měl být rozšířen o znaménko směru pohybu a o cosinus úhlu pro směr pohybu ..
a uplatňuje se s velkou pravděpodobností pouze v případech, kdy na jádro atomu působí významným způsobem
urychlující síly ...
ISE - byl navržen experiment typu ISE s rotujícími laserovými diodami ... a nejasným výsledkem ..
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Vývoj ledového pokryvu Země pod vlivem antropogenních změn klimatu
Jan Laštovička
Ústav fyziky atmosféry AVČR, Boční II, 14131 Praha 4; jla@ufa.cas.cz
Rostoucí koncentrace skleníkových plynů vede k ohřevu troposféry, který je nejvýraznější v Arktidě, kde od
konce 19. století dosáhl zhruba 2oC. V jiných oblastech je tento ohřev menší, ale probíhá téměř všude.
Nejvýrazněji se tento ohřev projevuje právě odtáváním ledového pokryvu Země. Samotný ohřev vede k většímu
a sezónně delšímu tání ledu. Druhou bilanční silou je pak množství srážek, které následkem klimatických změn
může lokálně jak růst (a tím v zimě zvýšeným sněžením působit proti efektu růstu teploty), tak zeslabovat.
Změny ledového pokryvu Země se studují mnoha různými metodami pozemními (měření „in situ“, využívání
historických fotografií a historických informací), leteckými i družicovými (altimetrie, změny gravitačního pole,
velkoplošné snímkování atd.)
Nejvýraznějším efektem je prudký úbytek ledového pokryvu Arktického oceánu v létě a jeho celkové výrazné
zeslabení. Rovněž je pozorován nemalý úbytek ledu v Grónsku a na Islandu. Ve středních a nízkých šířkách na
mnoha místech dochází k tání vysokohorských ledovců, přičemž například v Alpách je to dokumentováno
pomocí fotografií již od 19. století.
V Antarktidě je situace složitější a západní a východní část Antarktidy se chovají odlišně. V referátu bude
uveden stručný přehled těchto jevů.

Prezentace
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Jak roste globální teplota
Jaroslav Střeštík
Praha, Česká republika
Abstrakt: Globální teplota vzduchu vzrostla za posledních 150 let o 0,9°C. Tento růst dá nejlépe
aproximovat polynomem třetího řádu. Stejně roste i koncentrace CO 2 a dalších skleníkotvorných plynů
v ovzduší. Vzrůst globální teploty je doprovázen značným kolísáním, v němž lze najít období, kdy je vzrůst
teploty vzduchu rychlejší, a jiná období, kdy dochází k určité stagnaci či dokonce k poklesu. Spektrální analýza
stanoví pravidelné opakování těchto období s periodou 62 let, s podružnou vlnou s periodou 20,7 let. Spojením
těchto vln s výše zmíněným polynomem dostaneme křivku, která poměrně přesně vystihuje průběh globální
teploty vzduchu za celé období 1850-2016. Pokračování této křivky do budoucnosti naznačuje, že by se po roce
2000 měla opakovat podobná stagnace jako před 60 lety. Teprve po roce 2020 by měla teplota opět rychleji růst.
Pak by odhad teploty na konci 21. století mohl být o něco nižší, než předpovídají katastrofické scénáře. Původ
periody 62 roků je nejasný, je pozorována pouze u některých celosvětových klimatických indexů, ne však
u slunečních nebo geomagnetických veličin.
How the global temperature increases
Abstract: Global air temperature increased during the last 150 years by 0.9 degrees centigrade. This
increase can be approximated by a polynomial of the third order. Nearly the same concerns the concentration of
the CO2 and other green-house gases in the atmosphere. The increase of the global temperature is supplemented
by considerable fluctuations, where period with more rapid and those with slow increase, or even stagnation, can
be found. Spectral analysis specifies that these intervals repeat with the period of 62 years; with a subsidiary
wave with period of 20.7 years. Combination of these waves with the upper mentioned polynomial results in
a curve which relatively well describes the course of the air temperature during the whole period 1850-2016. The
continuation of this curve in the future suggests that after 2000 a similar stagnation as that occurred 60 years ago
should take place. Only after 2020 the temperature should increase again more rapidly. Due to this fact the
supposed temperature to the end of the 21st century could be somewhat lower than that proposed by catastrophic
scenarios. The origin of the 62-yr period is not clear, it is observed only in some planetary climatologic indices,
but not at solar or geomagnetic quantities.
Úvod
V poslední době se opět stává velmi aktuální otázka klimatické změny, jmenovitě globálního oteplení.
Skutečně, globální teplota vzduchu, tj. teplota spočtená jako průměrná teplota na celé Zemi, stále roste a tento
růst se dále zrychluje. Číselné hodnoty globální teploty podle nejnovějších a aktualizovaných výpočtů jsou
k dispozici už od roku 1850 (Brohan et al., 2006) a lze je najít pro jednotlivé měsíce až do dneška na internetu.
Hodnoty jsou přepočteny tak, aby průměr za 30-leté období 1961-1990 byl roven nule. Graficky se prezentují
obvykle v podobě sloupcového grafu, kde záporné hodnoty jsou směrovány dolů a kladné nahoru. V této podobě
je průběh globálních teplot vzduchu zobrazen na obr. 1. Graf na obr. 1 je současně ukázkou, jak volba typu grafu
může ovlivnit dojem, který tento graf vyvolá. V tomto případě přímo bije do očí červená plocha vlevo dole
a rychlý růst výšky sloupců zcela vpravo.
Periodické a neperiodické změny globální teploty
Jestliže graf na obr. 1 překreslíme do podoby grafu bodového, kde hodnoty teploty jsou vyneseny jako
body a jsou spojeny hladkou čarou, bude první dojem jiný. Takto je průběh zobrazen na obr. 2 ve stejném
měřítku jako na obr. 1. Do popředí vynikne značné kolísání hodnot z roku na rok. Ovšem i přes tento velký
rozptyl je celkový růst teploty zřejmý. Na obrázku je aproximován polynomem třetího řádu (kubická parabola).
Koeficient u kubického členu je sice velmi malý, bez něho však by křivka zpět k roku 1850 opět stoupala, což
neodpovídá pozorování. Korelace mezi pozorovanými hodnotami a touto aproximací je 0,82, což naznačuje, že
podstatnou část pozorované změny globální teploty tvoří právě tento růst a jen menší část je dána krátkodobým
kolísáním. Tato aproximace ukazuje, že ve druhé polovině 19. století se teploty držely téměř na stejné úrovni
kolem –0,4°C, případně se měnily jen málo, zatímco v průběhu 20. století nastal růst, který je stále rychlejší,
takže kolem roku 2000 se globální teplota pohybuje kolem +0,5°C, průměrný vzrůst tedy činí 0,9°C.
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Obr. 1: Roční globální teplota vzduchu 1850-2016 vztažená k období 1961-1990.

Obr. 2. Roční globální teplota vzduchu 1850-2016 vztažená k období 1961-1990 (modře), aproximovaná
polynomem třetího řádu (černě) a průběh koncentrace CO2 v ovzduší (zeleně, stupnice vpravo).
Podobný průběh, tedy stále se zrychlující růst, má také koncentrace antropogenních plynů v atmosféře,
ať už jde o CO2, NH4, N2O aj. Jejich číselné hodnoty lze také najít na internetu. Koncentrace všech
skleníkotvorných plynů od poloviny 19. století nejprve mírně roste, tento růst se začíná postupně rychle
zvyšovat, zvláště po roce 1960. Průběh pro CO2 je také zakreslen na obr. 2. Při vhodné volbě škály (na obrázku
vpravo) se velmi blíží aproximačnímu polynomu, i když není s ním zcela totožný, avšak odchylky jsou velmi
malé. Proto lze tento polynom také považovat za jakési vyjádření podílu antropogenních faktorů na celkovém
růstu globální teploty. Krátkodobé odchylky od tohoto průběhu pak budou mít původ jiný. Korelace mezi
koncentrací CO2 a aproximačním polynomem je 0,98, proto také korelace mezi koncentrací CO 2 a pozorovanou
globální teplotou (pozorovanou i vyhlazenou) se prakticky rovná hodnotám uvedeným výše (0,82).
Při podrobnějším pohledu na obr. 2. si všimneme, že kolísání globální teploty je jednak krátkodobé,
v dimenzích několika málo let, jednak střednědobé, v dimenzích desetiletí. Lze vypozorovat období, kdy
pozorované teploty byly po určitou dobu vyšší, než by činil pravidelný růst (na obrázku jsou nad černou, resp.
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tmavě zelenou čarou), a v jiných obdobích nižší (pod čarou). V současné době jsou pozorované teploty vyšší,
než je spočtený aproximační polynom.
Překreslíme nyní graf z obr. 2. tak, aby byl odstraněn růst vyjádřený polynomem, tj. odečteme hodnoty
příslušející polynomu od hodnot pozorovaných. Takto upravená (vyrovnaná) data vidíme na obr. 3. Zcela jasně
vynikají období, kdy teploty byly vyšší a kdy byly nižší. Tato období se pravidelně opakují. Pro časové řady na
jednotlivých stanicích je to jiné. Tam je obvykle krátkodobé kolísání, tedy šum, daleko vyšší než u teploty
globální, a uvedené rozdíly mezi maximy a minimy se ztrácejí.

Obr. 3: Roční globální teplota vzduchu 1850-2016 po odečtení aproximačního polynomu.

Obr. 4. Spektrum řady ročních globálních teplot 1850-2016 po odečtení polynomu. Vodorovně čárkovaně je
vyznačena hranice 95% významnosti.
Přesněji určíme periodickou změnu a časovou polohu maxim a minim pomocí spekter. Ta jsou uvedena
na obr. 4 pro globální teplotu po odečtení polynomu. Zcela jasně převládá maximum v hodnotě 62 let
doprovázené podružným maximem v hodnotě 20,7 let (což je přesně třetina základní vlny). Ostatní maxima
nemají dostatečnou významnost. Mimo rozsah period zakreslených na obr. 4 již nejsou žádná významná
maxima, ani pro delší periody, ani pro kratší. V oboru period pod 10 let se najde velký počet vrcholů blízko sebe,
avšak žádný nesplňuje požadavek významnosti a tedy jim nepřísluší žádná reálná vlna. Tedy krátkodobé
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kolísání, i když se podle obr. 2 nebo 3 může zdát, že jsou přítomny periody v délce několika let, je ve skutečnosti
nepravidelné (periody nejsou stálé) a lze je tedy opravdu považovat za šum.
Na základě údajů ze spekter sestavíme jednak sinusovou křivku pro základní periodu, jednak
superpozici dvou nejvýznamnějších sinusových křivek a zakreslíme je obě do grafu spolu s vyrovnanými
teplotami (s křivkou na obr. 3). Takto jsou předvedeny společně na obr. 5 pro teploty globální po odečtení
polynomu. Z grafu lze odečíst přesnou polohu maxim v letech 1878, 1940 a 2002, a minim v letech 1909 a 1971.
Přidáním vlny s periodou 20,7 let (superpozice dvou sinusových křivek) se na těchto polohách nic nezmění.
V současné době jsme tedy již za maximem. Korelace mezi globální teplotou po odečtení polynomu
a sinusovkou je 0,58, mezi touto teplotou a superpozicí obou sinusovek je 0,64.

Obr. 5. Průběh globální teploty vzduchu 1850-2016 po odečtení aproximace polynomem třetího řádu
(modře). Doplněna aproximace sinusovou funkcí s periodou 62 let (černě) a superpozice dvou sinusových
funkcí s periodami 62 let a 20,7 let (červeně).

Obr. 6. Průběh globální teploty vzduchu 1850-2016 (modře). Doplněna aproximace polynomem (černě)
polynomem spolu se sinusovou funkcí s periodou 62 let (černě) a se superpozicí dvou sinusových funkcí
s periodami 62 let a 20,7 let (červeně).
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Nakonec se vrátíme k pozorovaným hodnotám globální teploty a překreslíme celý obr. 5 tak, že do něj
zahrneme i aproximační polynom, který jsme dříve vyloučili. To jsme učinili mj. proto, že jeho přítomnost by
zkreslovala výpočet spektra, hodnoty period pro konstrukci obou sinusovek by byly velmi nepřesné. Výsledek
vidíme na obr. 6. Je na první pohled zřejmé, jak přidáním sinusové křivky, či ještě lépe superpozice dvou
sinusových křivek k polynomu získáme křivku, která poměrně dobře vystihuje pozorovaný průběh globální
teploty. Zachycuje tak všechna období, kdy byl růst globální teploty rychlejší nebo naopak, kdy docházelo
k určité stagnaci. Největší růst byl tedy pozorován v letech zhruba 1850-1880, dále 1910-1940 a opět 1970-2000,
přičemž v každém z následujících intervalů byl růst rychlejší. Naopak v mezidobí, tj. 1880-1910 a 1940-1970,
docházelo k jisté stagnaci či dokonce k mírnému poklesu. Další taková stagnace (či dokonce pokles) nastává po
roce 2000 a zavdala podnět k úvahám a spekulacím, že globální oteplení ve skutečnosti neexistuje a že právě teď
nastává čas, kdy se bude opět ochlazovat. Korelační koeficienty vyjadřují, jak přidání sinusové vlny (nebo dvou)
lépe vystihuje průběh pozorovaných teplot. Koeficienty jsou podstatně vyšší než pro křivky na obr. 5, neboť
polynom zachycuje významnou část změny globální teploty. Korelace mezi pozorovanými teplotami
a samotným polynomem je 0,82, mezi teplotami a polynomem se sinusovkou stoupne na 0,91 a mezi teplotami
a superpozicí sinusovek na 0,92.
Možné souvislosti a perspektivy
Čím je způsobena nalezená perioda kolem 60 roků, není zatím jasné. Určitě není její původ
mimozemský. Tato perioda se nevyskytuje nikde ve sluneční ani v geomagnetické aktivitě a neodpovídá jí žádná
perioda jinde ve sluneční soustavě (např. v postavení planet – zde by se však těžko našel vhodný mechanismus,
který by vysvětloval případnou spojitost). Perioda blízká hodnotě 60-65 let se vyskytuje i na Zemi poměrně
zřídka. Schlesinger a Ramankutty (1994) nalezli v globálních teplotách do roku 1992 periodu kolem 65-70 let
(ne však tu podružnou kolem 20 let) s maximem před r. 1950 a minimem kolem r. 1910, což vcelku odpovídá
hodnotám uváděným zde. V jednotlivých regionech (nezkoumali polokoule) se periody i polohy maxim
navzájem poněkud lišily, v regionech na jižní polokouli nenalezli žádné. Podobné periody byly nalezeny také
u některých klimatických indexů: v regionálním klimatickém indexu ENSO (El Niño Southern Oscillation),
který popisuje interakci oceán – atmosféra v jižních oblastech Pacifiku a dále u indexu AO (Arctic Oscillation).
Číselné hodnoty indexů ENSO a AO lze najít na internetu pro jednotlivé měsíce a roky (ENSO od r. 1850, AO
od r. 1900). Ve spektrech řady obou těchto indexů se objevují vrcholy v periodě kolem 60-65 let, které dobře
odpovídají vrcholům ve spektru na obr. 4, ve spektru řady indexů AO je také vrchol v periodě kolem 20 let.
V obou spektrech, především ve spektru ENSO, jsou však přítomny mnohé další významné vrcholy (též mimo
rozsah period na obr. 4), které ve spektru globální teploty chybí. V časové doméně je pak shoda podstatně horší,
navíc v hodnotách ENSO existuje značný rozptyl, takže odpovídající sinusová vlna má jen malou amplitudu. Ve
spektrech dalších indexů (např. NAO) uvedené významné periody nejsou. Shoda v periodách samozřejmě pouze
naznačuje možné souvislosti, ale nevypovídá nic o příčinách.
Křivky na obr. 6 vpravo nahoře naznačují možnou extrapolaci růstu globální teploty do blízké
budoucnosti. Přesné číselné hodnoty ovšem budou záviset především na odhadu, jak v dalších desetiletích
poroste koncentrace skleníkových plynů v atmosféře. Lze však předpokládat, že v nejbližších 20 letech se
dosavadní trend příliš nezmění, připravované snížení emisí postupuje jen velmi pomalu. V každém případě
vychází růst teploty vzduchu rychlejší, než jaký byl pozorován ve 20. století. Znamená to, že se nepotvrzují
předpovědi klimaskeptiků, podle nichž by měla teplota po roce 2000 postupně klesat, a žádný další růst by neměl
nastat. Variace s periodou kolem 60 let (a také kolem 20 let) však může znamenat určitou korekci očekávaného
stálého růstu. Pokud prodloužíme polynom, uvedený zde na několika obrázcích, až do roku 2100, dojdeme ke
zvýšení teploty o celé tři stupně. To je scénář opravdu katastrofický. Předpokládáme-li, že zmíněné periodické
složky budou přítomny i nadále, pak by se měl růst globální teploty na krátkou dobu (nejvýše do roku 2025)
zpomalit, jak naznačují fialová a hnědá křivka na obr. 6. Nastala by tak podobná stagnace jako kolem roku 1950.
Její trvání by však mohlo být o něco kratší, protože růst vyjádřený na grafu polynomem (tj. sklon křivky
vyjadřující polynom) je, a v nejbližším desetiletí jistě bude, rychlejší než jaký byl před 62 lety. Po roce 2020-25
by měl opět nastat rychlejší růst, podobně jako po roce 1970. Takto dojdeme k výsledné teplotě v roce 2100
o několik desetin, možná o celý stupeň nižší, než předpovídají katastrofické scénáře. Existence 60-leté vlny tedy
poněkud zmírňuje pesimistické scénáře. Snad si můžeme ještě troufnout trochu spekulovat, že nečekaně vysoká
hodnota v r. 2016 by mohla odpovídat obdobným vysokým hodnotám v r. 1877 a 1944 na počátku období
stagnace, po nichž následoval opět pokles a v dalších letech několik ojedinělých teplých let, než nastal opětovný
růst.
Toto vše platí ovšem v plném rozsahu jen v případě, že se v nejbližších desetiletích nepodaří podstatně
zpomalit růst koncentrace skleníkových plynů v atmosféře a tím potlačit hlavní příčinu růstu globální teploty.
Pokud se růst koncentrace skleníkových plynů v následujících desetiletích zpomalí, bude mít i globální teplota
v témže období jiný průběh (budou tedy jiná vstupní data, než byla použita v této práci), což se odrazí
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v parametrech aproximačního polynomu pro tuto delší řadu (možná by lépe vyhovoval polynom vyššího řádu).
Nalezené periody by se však změnily jen nepatrně, jiný by byl jen ten polynom, k němuž se přičítají sinusové
vlny a tím by byl i nižší odhad globální teploty na konci 21. století. To vše samozřejmě ukáže teprve budoucnost.
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Kappadokie - geologický fenomén a lidé
Blanka Šreinová
Mineralogicko-petrologické odd. Národní muzeum, Praha

Abstrakt
Kappadokie je území v centrální části Turecka (Anatolie). Je velmi zajímavé nejen svojí geologickou
historií, ale i historií a formou lidského osídlení. V období neogénu (v miocénu) vzniklo díky sopečné činnosti
dvou nejvyšších stratovulkánů v Anatolii (Erciyes Daği a Hasan Daği) ohromné množství sopečných usazenin,
které spolu s neogenními jezerními sedimenty vytvořily souvrství o mocnosti 100 - 150 m. Toto souvrství tvoří
různě tvrdé horniny - lahar (bahenní proud sopečných tufů), sopečný popel, tuf, ignimbrit, čedič, tufit, jílovec,
pískovec a další. Ohromná plošina, která takto vznikla, byla ve svrchním neogenu (v pliocenu) erodována hlavně
činností řek a jezer, které v té době byly dominantním fenoménem krajiny. Následně se během kvartéru na
formování území podepisuje zejména činnost dešťové vody a větru. V oblasti Kappadokie tak vzniklo díky různé
tvrdosti hornin mnoho zajímavých pohádkových útvarů ve tvaru komínů, hub, kuželů a pod. Příznivých
vlastností horniny využili od nejstarších dob osídlení i obyvatelé, kteří si ve skalách vytesali nejen obydlí, ale i
kláštery a kostely a pro své bezpečí vyhloubili celá podzemní města. V Kappadokii takto zůstaly zachovány
především doklady Byzantské říše.
Abstract
Cappadocia is an area in the central part of Turkey (Anatolia). It is very interesting not only for its
geological history but also the history and the form of human habitation. During the Neogene period (the
Miocene period), an enormous amount of volcanic sediments was created by the volcanic activity of the two
highest stratovolcanoes in Anatolia (Erciyes Daği and Hasan Daği). The volcanic sediments, together with
Neogene lacustrine sediments, have formed group of beds from 100 to 150 meters thick. This group of beds is
formed of variously hard rocks - a lahar (mudflows of volcanic tuffs), volcanic ash, tuff, ignimbrite, basalt,
tuffite, claystone, sandstone and others. During the Late Neogene period (the Pliocene period), thus formed
enormous plateau was eroded mainly by activity of rivers and lakes, which at that time were the dominant
phenomenon in the landscape. Subsequently, during the Quaternary period, rainwater and wind were the main
elements forming the area. In Cappadocia, many fabulous and interesting formations were created in shapes of
chimneys, mushrooms, cones and the like, due to different hardness of the rock. From the earliest times, people
took advantage of favorable properties of the rock. They carved in not only dwellings but also monasteries and
churches, and they even gouged out the whole underground city to hide in. In this way, the relics of the
Byzantine Empire were preserved in Cappadocia.
Klíčová slova: vulkanismus; geologie; geomorfologie; historie osídlení; skalní obydlí a podzemní města;
Kappadokie; Turecko
Keywords: volcanism; geology; geomorphology; history of settlement; rocky dwellings and underground cities,
Cappadocia; Turkey

Úvod
Kappadokie, ležící v centrální části Turecka v Anatolii (obr. 1), je proslulá svou morfologicky
výjimečnou krajinou s neobvyklými skalními útvary a nesčetným množstvím prostor vyhloubených v různých
etapách lidského osídlení. Díky své jedinečné morfologické stavbě spojené s významným kulturním odkazem
byla zapsána v roce 1985 do seznamu světového dědictví UNESCO. Oblast je dnes jedním z
nejnavštěvovanějších regionů Turecka. Území Kappadokie lze vymezit městy Kayseri (SV), Niğde (J) a Aksaray
(Z).
Já jsem toto území navštívila díky pozvání mé dcery v roce 2015. Jeho krásy a zajímavosti jsem
obdivovala nejen při vlastní návštěvě, ale následně i při přípravě přednášek a tohoto článku. Do Kappadokie
jsem se tak mohla nejen virtuálně vrátit, ale navíc jsem se dozvěděla mnoho nových zajímavostí spjatých jak s
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geologickým vznikem krajiny, tak s jejím osídlením. Mohla jsem tak fakticky doplnit vlastní pozorování a
zážitky.

Obr. 1 Mapa s vyznačením Kappadokie (červený obdélník), pohled z JJZ směrem k Červené-mu údolí (Red
Valley, Kizil Çukur) a Růžovému údolí (Rose Valley, Güllüdere).
Geologie
Geologický vývoj oblasti Kappadokie můžeme časově korelovat s poměrně mladou fází vývoje planety.
Je přímo spjatý s konvergencí africké a arabské desky s euroasijskou deskou (obr. 2), což vedlo v období
svrchního miocénu (počátek cca před 10 mil. lety) k intenzivní vulkanické aktivitě. Vulkanizmus formující
oblast Kappadokie probíhal několik milionů let, během kterých došlo na ploše přibližně 20 000 km2 k usazení
mohutných různě tvrdých a různě zabarvených vrstev vulkanoklastik a láv, které se v klidnějších meziobdobích
střídaly s jezerní sedimentací. Celková mocnost těchto hornin je 100 - 150 m. Výrazná sedimentace
vulkanických a vulkanoklastických hornin probíhala do doby před 2,5 mil. lety, avšak sopečná činnost je
doložená až do období pleistocénu přibližně před 165 až 200 tis. lety, přičemž nejmohutnější a plošně
nejrozšířenější byla vulkanická aktivita před 5,2 mil. lety (obr. 3).
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Obr. 2 Přehledná mapa centrální anatolské vulkanické provincie (CAVP) včetně dominantních tektonických
struktur v Anatolii. b) Digitální elevační model studované oblasti (vložka v panelu a.) zobrazující hlavní erupční
centra pro vulkanické a vulkanoklastické horniny CAVP). Upraveno podle Aydara et al. (2012).
Obr. 3 Stratigrafická tabulka včetně uvedení přibližného věku erupce CAVP. Barevně jsou vyznačeny vzorky
k obr. 5 a 6. Upraveno podle Sarikaya et al. (2015).
Vulkanismus je především ryolitový a andezitový, v malé míře je zastoupený i vulkanismus bazický.
Zdroje vulkanických a vulkanoklastických hornin v období svrchního miocénu až pliocénu však nesouvisí přímo
s vulkanismem výrazných anatolských dominant - kvartérních stratovulkánů Erciyes Daği a Hasan Daği tak, jak
je uváděno ve většině internetových odkazů. Mohutná souvrství vulkanoklastik v oblasti Kappadokie měla svá
historická zdrojová erupční centra, která se ve své původní podobě do dnešní doby nezachovala (obr. 2). Patrně
došlo k různým způsobům zániku těchto původních vulkánů - zhroucení kaldery, překrytí jezerní či kontinentální
sedimentací, přemístění hlavních přívodních kanálů a tudíž převrstvení mladšími vulkanickými fázemi atd.
Pravdou však zůstává fakt, že zdrojové oblasti jsou stálou otázkou a tudíž tématem neustálých debat. Jisté však
je, že erupční centra v různých časových obdobích nenáležejí jednomu místu, ale jsou situována v různých
částech oblasti, z nichž některá náležejí i oblastem dnešních kvartérních sopek (Aydar et al. 2012).
Kvartérní stratovulkán Hasan Daği s výškou 3268 m n. m má své kořeny vzniku před 7,2 - 6,3 mil. lety,
kdy došlo nejprve k růstu vulkánu a následně ke zhroucení kaldery v soustažnosti s mohutným vulkanismem a
tvorbou vulkanoklastických usazenin v oblasti Kappadokie. Veškerý materiál byl v kvartéru překryt mladou
vulkanickou činností, která se datuje až do období před 9 tis. lety. Důkaz o aktivitě sopky je zaznamenán i na
kresbách v neolitické osadě Çatal Höyük, kde je pravděpodobně zaznamenána erupce pozorovaná z osady Aşıklı
Höyük v Kappadokii.
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Druhý kvartérní stratovulkán Erciyes Daği s výškou 3917 m. n. m. (obr. 4) má po svém obvodu
minimálně 64 monogenetických kráterů. Vulkanologický vývoj Erciyes je rozdělen do dvou hlavních etap:
Koçdağ a Erciyes. Východní bok Erciyes představuje pozůstatek z etapy Koçdağ (před 2,5 mil. lety) s převahou
bazaltu a andezitu, která byla zakončena zhroucením a vytvořením velké kaldery, v níž se zvedla sopka Erciyes s
převahou andesitového a dacitového vulkanismu (Çiner et al. 2012). Vulkanická činnost této sopky byla
mohutná a i její nejmladší fáze (před cca 10 tis. lety) je datovaná díky neolitickým artefaktům.

Obr. 4ab Pohled na kvartérní stratovulkán Hasan Daği z města Kayseri (a) a od lyžařského střediska ve výšce
cca 2200 m n. m (b).
Mohutné stratovulkány dnes vytvářejí výraznou dominantu, která částečně lemuje (na SV - Erciyes Daği
a na JZ - Hasan Daği) území geologicky unikátní oblasti Kappadokie (obr. 4 a 41).

Geomorfologie a modelování krajiny vnějšími geologickými silami
Díky vulkanické činnosti tedy vznikla téměř horizontální plošina budovaná vulkanoklastiky a jezerními
uloženinami. Tato plošina byla postupem času přednostně podle zlomů případně prasklin a jiných inhomogenit
porušená, a to zejména činností vody ať již vodotečí, tak následně i činností dešťové vody. K tomu přistoupila
geologická činnost větru a všechny jmenované procesy ruku v ruce s výkyvy teplot jak denními tak ročními dílo
nejen dotvořily do dnešní podoby, ale stále ho tvoří.
Na severu Kappadokie je nejvýraznějším erozním fenoménem řeka Kızılırmak, která se prořezává velmi
hluboko, až stovky metrů, souvrstvím vulkanoklastických, říčních a jezerních sedimentů. Je napájena různě
mohutnými, často "rozvětvenými" přítoky z jihu, přičemž tyto časem vytvořily hluboká údolí a předurčily
základní ráz krajiny (obr. 5). Modelace krajiny pak pokračovala s různou intenzitou, údolí se rozšiřovala, místy
zahlazovala ale zůstaly zde mnohdy "trčet" různě mohutné, různě vysoké a různě tvarované relikty původního
terénu v podobě již výše řečených pohádkových komínů, věží, útvarů s pokličkami houbovitého i jiného tvaru
apod.
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Obr. 5ab Řeka Kızılırmak se svými přítoky z jihu. Na schematické mapě (a) jsou vyznačená místa odběru vzorků
k analýze rychlosti denudace (viz obr. 3 a 6) v různých fázích vývoje krajiny. Upraveno podle Sarikaya et al.
2015). Vpravo je na porovnání obrázek reliéfu (b) upravený z letecké mapy na stránkách www.mapy.cz.

Na území Kappadokie jsou zastoupeny všechny fáze vývoje od téměř neporušeného povrchu původní náhorní
plošiny přes mírně až hluboce zaříznutá údolí s různými vývoji jedinečných a roztodivných tvarů (tzv.
"pohádkových komínů" v různých stupních vývoje) vzniklých v závislosti nejen na vnějších geologických
podmínkách ale i na složení a uspořádání vrstev původního sedimentu (tuf, tufit, ignimbrit, jezerní sediment ...).
Komínové (houbovité) útvary vznikly díky různé tvrdosti vrstev a jejich odolnosti vůči zvětrání. Spodní část
(„noha“) je tvořena měkčí horninou, vrchní zákryt („čepička“, „klobouk“, „poklička“ ...) je tvořen tvrdou více
odolnou horninou, většinou spečeným tufem - ignimbritem. Po omezenou dobu chrání „čepice“ houbovité
komínové útvary proti zániku, když je ale pevný uzávěr odstraněn, dojde rychle k odnosu měkčích částí zbylého
kužele. Sarikaya et al. (2015) ve své studii uvádějí rychlost odnosu - úbytku horninové hmoty vzhledem k místu
odběru vzorku v různých stádiích vývoje „komínů“ (obr. 3, 5 a 6). Autoři zmíněné práce také zjistili, že
komínové útvary jsou rozsáhle vyvinuté pouze v některých vulkanických a vulkanoklastických horizontech - viz
barevné zvýraznění vrstev na obrázku 3 plus obdélníkové ohraničení vzorků odpovídajícími barvami v obrázku
6.
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Obr. 6 Různé vývojové fáze vzniku a zániku komínů včetně uvedení rychlosti úbytku (denudace) horniny
s označením míst odběru vzorků. Čísla a místa odběrů korelují se vzorky z obr. 3 a 5. Upraveno podle Sarikaya
et al. (2015).
Významným erozním činitelem je rovněž charakter podnebí (množství srážek, střídání teplých a
studených cyklů), kdy na poměrně vegetací chudý povrch působí teplá a suchá léta versus studené a vlhké zimy.
V průměrné nadmořské výšce nad 1000 m n. m. (oblast leží v nadmořské výšce přibližně 1000 - 1400 m n. m. viz obr. 5a) je průměrná letní teplota 19 °C, průměrná zimní teplota je 0 °C). V geologické historii směrem
k dobám ledovým bylo podnebí chladnější a vlhčí. Nezanedbatelný vliv na morfologii krajiny má následně i
člověk, který využil příhodné fyzikálně-mechanické vlastnosti horniny a vybudoval si zde nejen obydlí v
nadzemních částech, ale i rozsáhlá podzemní města (obr. 23 - 41). V neposlední řadě jsou významným erozním
činitelem turisté, kteří Kappadokii hojně navštěvují a mohou se zde pohybovat téměř neomezeně.
Následně jsou prezentované fotografie skalních útvarů, které dokumentují různá stádia i formy vývoje
oblasti Kappadokie (obr. 7 - 21).

Obr. 7ab Město Göreme, které leží v srdci skalních útvarů, je turistickým centrem Kappadokie. Je zde velké
množství skalních obydlí a některá slouží i pro ubytování turistů.
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Obr. 8ab Detail horniny tvořící skalní útvary v Göreme a v jeho blízkosti. Souvrství je tvořeno především tufy,
tufity s vložkami jezeních usazenin.

Obr. 9ab Některé útvary v údolí jv. od Göreme připomínají do značné míry česká skalní města. Většinou
neobsahují svrchní pevnější vrstvy a jejich zvětrávání je poměrně intenzívní.

Obr. 10ab Výhled z plošiny v. od Göreme jv. směrem na houbovité, věžovité a jehlanovité útvary, sv. směrem na
krajinu cestou k Růžovému a Červenému údolí.
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Obr. 11ab Růžové údolí (Rosse Valley - Güllüdere) dostalo svůj název díky růžovému odstínu vulkanoklastik,
které ho převážně tvoří. Stěna údolí je často tvořena množstvím "odtokových brázd" různých řádů, které vznikly
především působení dešťové vody a větru. Zajímavé jsou dílčí (nejmladší) útvary ve tvaru duny (barchanu), na
jejichž tvorbě se podílel patrně především západní až severozápadní vítr. Ve stěnách jsou často vybudována
skalní obydlí.

Obr. 12ab Cestou k Červenému údolí zaujmou jak jehlanovité a houbovité skalní útvary, tak dunu připomínající
"barchany".

Obr. 13ab Při cestě k Červené údolí (Red Valley - Kızılçukur) (a) opětně zaujmou dunu připomínající tvary,
samotné údolí (b) pak uchvátí nejen bohatě modelovanými skalními útvary, ale i pestrobarevnou škálou vrstev s
převahou červené. Směrem k náhorní plošině pak dominuje šedá barva (Šedý vrchol - Boztepe).
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Obr. 14ab Pokud obloha ztemní a zastihne vás bouřka s lijákem, k úkrytu výborně poslouží skalní obydlí (a).
Když pak zapadající slunce ozáří krajinu a na popředí temných dešťových mraků se objeví duha, scenérie oživne
a získá nepopsatelnou atmosféru (b).

Obr. 15ab DTTO obr. 14b.V levé části obrázků a i b je skalní obydlí, které nám posloužilo jako úkryt před
bouřkou.

Obr. 16ab Při vstupu do Údolí lásky nic nenaznačuje tomu, že se po pár minutách objeví jedno z největších
lákadel pro turisty. I tak je ale j. vstup do tohoto S - J směrem disponovaného údolí (nacházejícího se z. od
Göreme) velmi inspirativní a krásné. I zde se přírodní živly erodující povrch skal vyřádily do sytosti.
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Obr. 17ab Údolí lásky s vysokými houbovitými útvary, vypínajícími se do výšky cca 25 m, je nespornou
dominantou a jedním z největších lákadel. Jsou zde vyvinuta všechna stádia od vzniku až k zániku "kouzelných
komínů"; a - u okraje skalní stěny počátek vzniku "komínů"; b - "komíny".

Obr. 18ab DTTO obr. 17. a - komíny; b - zánik komínů (viz obr. 6).

Obr. 19ab Krásné výhledy na skalní útvary se naskytnou i při s. východu z údolí. b - městečko Çavuşin.
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Obr. 20ab Krajina poblíž města Ürgüp (v. od Göreme) je pomyslnou geologickou tečkou za vývojem skalních
útvarů v Kappadokii. a - město Ürgüp; b - "Tři krásky" se prozatím ještě honosí pevnou "čepičkou", jednou však
dopadnou podobně, jako okolní jehlancovité až oblé útvary.

Obr. 21ab Pohled přes údolí s "Třemi kráskami" a město Ürgüp k východu na obzor na sopku Erciyes Daği u
města Kayseri.

Osídlení v Kappadokii
V historickém kontextu osídlení Evropy a Asie je nejstarší osídlení na území Kappadokie velice zajímavé.
Nalezneme ho v úrodné oblasti v Aşıklı Höyük u řeky Melendiz cca 25 km v. od města Aksaray. Neolitické
sídliště, spadající do období tzv. akeramického (předkeramického) neolitu, bylo objevené v roce 1964, avšak
rozsáhlé vykopávky včetně výzkumu, na kterém se podíleli i pracovníci z Archeologického ústavu AV ČR,
probíhaly až po roce 1989 a více méně probíhají dosud. Na lokalitě bylo prokázáno osídlení cca od roku 9000 př.
n. l. (osada Aşıklı Höyük je 1500 let starší, než jedna z nejstarších, největších a nejznámějších osad na světě
Çatal Höyük, která leží cca 160 km jz. u města Konya v j. Anatolii) a je zde na poměrně malém území velmi
dobře sledovatelný postupný přerod člověka z lovce a sběrače v usedlého zemědělce. V nejstarších vrstvách telu
(kopec, turecky höyük, který se nakupil v místě sídliště) byly nalezeny kosterní pozůstatky celé řady lovených
zvířat od těch drobných (zajíci, ježci, koroptve ...) až po velká zvířata (divoké kozy a ovce, jeleni ...). Byly
objeveny i první doklady pěstování obilí, luštěnin a ořechů. V období kolem roku 8200 př. n. l. se velmi
výrazně mění skladba jídelníčku, kdy hlavní masitou stravu tvoří z 85 - 90 % ovce a kozy. To spolu s dalšími
doklady (zvířata byla krmena trávou, rákosem a další zelenou stravou) svědčí o chovu těchto zvířat v intravilánu
sídliště.
Na sídlišti si tehdejší lidé stavěli jednoduché domy z nepálených cihel bez oken a bez dveří. Domy byly
jedno i vícepokojové, přičemž v rámci jednoho objektu "dveřní" otvory mezi místnostmi vybudované byly. Do
domu se lidé dostávali pomocí žebříků dírou ve střeše, k větrání docházelo pouze malými otvory ve vrchní části
domu a zmíněnou dírou ve střeše. Když se dům rozpadl, postavili na jeho místě další a tak postupně vyrostl tel
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až do výšky 16 m. Na sídlišti bylo odkryto v rámci archeologického výzkumu 8 vrstev takto nově postavených
domů a při tom vyvstal velmi zajímavý fakt, že při stavbě nového domu (zejména v centrální části sídliště) lidé
přesně ctili dispozici zdí a uspořádání domu předchozího, což je v rámci známého života na neolitických
sídlištích neobvyklé. Při předpokladu, že životnost objektu z nepálených cihel byl 30 - 60 let, dosahuje časový
interval stejné struktury hodnoty 240 až 480 let.

Obr. 22ab Rekonstrukce zdí a repliky hliněných domů v neolitickém sídlišti Aşıklı Höyük.
Neolitické sídliště Aşıklı Höyük bylo významným výrobním a distribučním sídlem štípané industrie. Na
archeologické lokalitě bylo nalezeno obrovské množství štípané industrie z obsidiánu (cca 6000 artefaktů) sopečného skla místní provenience. Je evidentní, že obsidián a výrobky z něj (škrabky, hroty oštěpů, nože ...)
byly významným výrobním a obchodním artiklem. Nalezen byl i fragment náramku z obsidiánu, který je
dokladem vysoké úrovně řemeslné práce. Výskyt obsidiánu v nejbližším okolí neolitického sídliště byl patrně
i jedním z důvodů jeho vybudování právě zde.
Další zajímavostí jsou nálezy hrobů pod podlahami domů (bylo objeveno 70 hrobů) především s ostatky
dětí (37,8 % zesnulých, z nichž 43,7 % umřelo do 1 roku), mladých žen (ve věku 20 - 25 let) a starších mužů
(cca o 25 let i více starší než ženy). Existují několik teorií proč ženy umíraly tak mladé. Na kosterních zbytcích
(zejména na páteři) jsou doklady toho, že nosily velmi těžká břemena a tudíž byly vystaveny velmi tvrdé fyzické
zátěži, která patrně v kombinaci s těhotenstvím, mateřstvím a s nevyhovujícími hygienickými podmínkami
mohla být důvodem jejich předčasné smrti. Stopy po zátěži jsou patrné i na mužských kostrách, ti ale přeci jen
byli k těžké práci více způsobilí. Další pozoruhodností je, že na lebce mladé ženy (byla pohřbena spolu se svým
dítětem) byla provedena trepanace, kterou žena ještě několik dní přežila.
Předpokládá se, že vykopávky v Aşıklı Höyük budou pokračovat ještě min. další dvě desítky let a jistě
odhalí spoustu dalších zajímavostí. Spolu s tím bude pokračovat i budování neolitického skanzenu (obr. 22ab),
který je možné navštívit včetně prohlídky replik hliněných domů již v současné době.
Další stopy pravěkých kultur v oblasti Kappadokie lze nalézt v okolí Kösk Höyük u Niğde a v jeskyni
Civelek poblíž Nevşehir.
Následné osídlení Kappadokie bylo velmi pestré a nebylo zcela tak jednoznačné, jak prezentuji ve značně
zjednodušené formě pro přehlednost níže. Vystřídalo se zde mnoho civilizací a téměř každý národ, který zde žil,
vtisknul do dějin a paměti krajiny svoji více či méně znatelnou a nesmazatelnou stopu.
Období neolitu se překulilo přes eneolit k době bronzové. Přibližně v letech 3000 - 1750 př. n. l. se v
Kappadokii rozvíjel zejména obchod. Centrum v Kayseri bylo navázáno na obchodní kolonie v celé Anatolii.
Hlavním artiklem byly drahé kovy (zlato, stříbro a zejména měď). Obchod do oblasti přinesli asyrští obchodníci
z oblasti Mezopotámie. Následně (1750 - 800 př. n. l.) se stala Kappadokie centrem Chetitů, kteří přišli přes
Kavkaz z Evropy, spojili domorodé kmeny a vytvořili říši. Po rozpadu chetitské říše (800 - 585 př. n. l.) ovládla
Kappadokii místní aristokracie s nadvládou cizích kmenů - nejprve Frýgů, následně Lýdů a nakonec Médů.
Médy si v 6. stol. př. n. l. podmanili Peršané (pod vládou Achameinovců) a Kappadokie se stala perskou satrapií
(585 - 332 př. n. l.). Peršané nazvali oblast "Katpatuka" "Země krásných koní". Po roce 334 př. n. l.)
nastoupila éra Ariarat-hovců, jejíž počátek byl spjatý s porážkou perské armády Alexandrem Velikým. Vládli s
přestávkami do roku 95 př. n. l., kdy si Kappadokové s podporou Římanů (se kterými se vládci Kappadokie
spojili již v roce 190 př. n. l.) zvolili králem místního šlechtice Ario-bazánese a v roce 36 př. n. l. Archeálese.
Ten vládl až do své smrti v roce 17 n. l. a Kappa-dokie padla zcela pod nadvládu Římanů, kteří zde dokončili
proces helenizace (pořečtění), jehož začátek se datuje (stejně jako v dalších oblastech Přední Asie) do 4. stol. př.
n. l.
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Pro Kappadokii a její formování se pak velmi důležitou etapou stalo období mezi lety 395 - 1071, kdy se
oblast stala součástí Byzantské (Východořímské) říše. Toto období vtisklo do krajiny Kappadokie
nejvýraznější stopu - oblast se stala centrem křesťanství, budovala se hojná skalní obydlí, skalní kostely a
kláštery, ale i úkryty a rozsáhlá podzemní města, která sloužila hlavně k obraným účelům a jako úkryt obyvatel
proti nájezdům okolních barbarských kmenů.
V roce 1071 se zmocnili země Selžukové (1071 - 1453). Většina Kappadoků byla tehdy asimilována
muslimskými Turky, přesto zde ale zůstávají významné "ostrůvky" křesťanského řeckého obyvatelstva. Stejná
tolerance mezi křesťany a muslimy vládla v Kappadokii i po roce 1453 (po dobytí Konstantinopolu) v období
Osmanské říše.
Ohledně zmíněné tolerance nastal absolutní zvrat po řecké prohře Řecko-turecké války (1919 - 1922) v
září roku 1922. Následně, na základě Lausannské smlouvy (mírová smlouva podepsaná 24. 7. 1923) došlo mj. v
letech 1923 - 1924 ke vzájemné výměně národnostních menšin, která byla založena čistě na náboženství. V
rámci této výměny byla nucena opustit oblast Kappadokie významná křesťanská komunita, která tvořila před
válkou nejbohatší a nejschopnější vrstvu místního obyvatelstva a vlastnila významné množství továren
a obchodů, které musely být po jejich odchodu zavřeny. Paradoxně se tak místní zbylé obyvatelstvo ocitlo v
nezáviděníhodné situaci, kdy odsun způsobil "paralýzu" života zbylých vítězných Turků a oblast tak padla do
chudoby.
V dnešní době obyvatelé Kappadokie žijí ve značné míře z turistického ruchu, který je daný hlavně
unikátností oblasti budované jak čistě přírodními jevy, tak ve značné míře lidským přičiněním a to, jak již bylo
řečeno výše, zejména v období Byzantské říše. Níže jsou fotografie skalních obydlí, hradů, kostelů, chrámů,
podzemních měst a dalších fenoménů souvisejících se životem nejen minulých ale i současných lidských
generací v symbióze s přírodou (obr. 23 - 41).

Obr. 23ab Skalní hrad Kale se tyčí vysoko nad úrovní ostatních skalních obydlí v městečku Uçhisar (a).
Z vrcholové části hradu jsou nádherné výhledy do okolí. Podhradí hradu Kale v Uçhisaru (b).

Obr. 24ab Výhled z obydlí a zařízený pokoj v obydleném skalním domu při cestě z Uçhisaru do Göreme.
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Obr. 25ab V Göreme je velmi hojně navštěvované "Muzeum pod otevřeným nebem" (Open Air Museum).
Muzeum je sice zpoplatněné, ale hojná koncentrace skalních obydlí, kostelů, klášterů apod. často včetně
dobových maleb z období Byzantské říše stojí každopádně za zhlédnutí.

Obr. 26ab Obytná místnost (a) a jídelna (b) ve skalním obydlí, Open Air Museum.

Obr. 27 Hrobečky vytesané ve skalním objektu, Open Air Museum.
Obr. 28 Pohled do prostoru skalního kostela díky odpadlé vnější stěně po zemětřesení, Open Air Museum.
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Obr. 29ab V Open Air Museu je část kostelů s freskami, které však mají často zničené obličeje. Výjimku tvoří
"Tmavý kostel" (Karanlik kilise) který odolal nezadržitelné zkáze díky tomu, že jeho výmalba byla ukryta pod
nánosem klastického materiálu, freska Poslední večeře Páně. Foto b upraveno podle
http://turecko.webz.cz/Fotky/8-28-Goreme-temny_kostel.JPG.

Obr. 30 Schéma podzemních měst. Počátky budování spadají patrně již do 7. - 8. stol. př. n. l., rozmach vzniku
těchto měst najdeme ale později v 6. - 7. stol. n. l. Nejznámějšími a turisticky nejnavštěvovanějšími jsou města
Kaymakli a Derinkuyu. Jsou vyhloubeny do hloubky téměř 60 m a mají tvar obrácené pyramidy. Lidé vybudovali
důmyslnou spleť chodeb a místností včetně větracích šachet, přístupu ke zdroji vody a dalších, které jsou k životu
nezbytné. Museli zde často z obranných důvodů trávit dlouhý čas a tak se do podzemí přestěhovali nejen sami,
ale přestěhovali sebou i hospodářská zvířata. V obou výše uvedených městech je prohlídková trasa pro
návštěvníky povětšinou uměle osvětlená a místnosti doplněné vysvětlujícími tabulkami. Pohyb podle mé osobní
zkušenosti z podzemního města Kaymakli je volný, bezpečnost pohybu i v nízkých chodbách či na strmých
schodištích je na každém návštěvníkovi osobně, neřeší se zákazy či příkazy. Zcela volný pohyb (viz. např.:
https://www. hedvabnastezka.cz/zeme/asie/turecko/podzemni-mesta-v-turecku-zachranovala-civilizaci/) je do
podzemního města Guselyurt, které je osvětlené jen sporadicky a dá se do něj sešplhat pouze s baterkou. Uvádí
se, že podzemních měst v Kappadokii je cca 25.

127

Obr. 31 Kamenné dveře, kterými se v případě nebezpečí zahradil vchod do podzemí. Začátky budování města se
datují do roku 395, z 8 pater jsou veřejnosti zpřístupněna 4 patra. Podzemní město Kaymakli.
Obr. 32 Pohled do kuchyně, v popředí je andezitový balvan s dírami, který se používal při odlévání mědi.
Podzemní město Kaymakli.

Obr. 33ab Obývací pokoj (a) a vinný sklep (b). Podzemní město Kaymakli.

Obr. 34ab Větrací šachta (a) - v podzemním městě byla vybudována síť šachet, které umožnily kvalitní odvětrání
celého podzemí, nejhlubší šachta je 80 m hluboká; (b) - jednotlivé místnosti jsou často propojené velmi nízkými
chodbami, kterými člověk musí prolézt po čtyřech a místy ani to nestačí. Podzemní město Kaymakli.
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Obr. 35ab Mlýnský kámen (a) a detail horniny (andezitového tufu) (b), ve kterém bylo město vyhloubeno.
Podzemní město Kaymakli.

Obr. 36ab V blízkosti vstupu do podzemního města je vyhloubeno velké množství obydlí a úkrytů, z nichž patrně
existovaly další vstupy do podzemí (a). Na povrchu nad podzemním městem jsou ve skalního masivu vyhloubeny
hroby různých velikostí (b). Kaymakli na povrchu.

Obr. 37ab Voštinové zvětrávání, které je charakteristické pro naše skalní pískovcová města, je v tufech a tufitech
v Kappadokii velmi vzácné (a). Výhled z vrcholu skály na stávající novodobé město (b). Kaymakli na povrchu.
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Obr. 38ab V městu Göreme jsou nové stavby zakomponované více či méně citlivě do původ-ních skalních útvarů
a dokreslují tak dnešní způsob života nejen ve městech a obcích (a). Obyvatelé se mj. živí i výrobou replik
starých hrnčířských výrobků, které jsou pro turisty jednou z možností odvézt si z Kappadokie suvenýr (b).

Obr. 39ab Peršané nazvali oblast dnešní Kappadokie "Katpatuka" = "Země krásných koní". I dnes tu naleznete
stáda koní, mezi skalami jsou ojediněle k vidění i stádečka ovcí.

Obr. 40 Ranní let balonem je jednou z největších atrakcí. Upraveno
goodwp.com/nature/32554-cappadocia-turkey-balloon-air-balloon-mountains.html.

podle

http://www.

Obr. 41 Při návratu na letiště v Kayseri zaujme nad městem se vypínající stratovulkán Erciyes Daği, jehož
předchůdci jsou jedněmi ze strůjců krajiny Kappadokie.
Závěr
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Oblast Kappadokie je významná nejen svoji geologickou minulostí, ale i minulostí spojenou s lidským
osídlením. Je jedinečná jak svoji rozlohou, tak způsobem vzniku od jejího počátku až k současnosti. V krajině
dominují houbovité struktury složené ve vrchní části z tvrdší horniny vulkanického původu (ignimbrit - zpečený
tuf), spodnější vrstvy pak tvoří měkčí tufy, tufity a jezerní sedimenty. V Kappadokii se těmto houbovitým
tvarům říká "kouzelné komíny" nebo "pohádkové komíny". V případě, že dojde ke zničení vrchní tvrdé vrstvy,
komíny se stávají vůči zvětrávání zranitelnější a přes tvar jehlanu až nižšího kužele postupem času zcela
zaniknou. V krajině na okrajích údolí nalezneme však mj. i rozmanitou škálu různě zvětralých skal, které vnější
geologické síly vytvarovaly do roztodivných tvarů. Mimo Kappadokii se podobné tvary avšak v jiných
horninách nacházejí např. v Národním parku Bryce Canyon, který je součástí Koloradské plošiny (Colorado
Plateau) v USA. Nikde na světě však nejsou skalní věže, komíny, houby ... vyvinuté v tak hojné míře, jako
v Kappadokii. Rovněž nikde na světě nejsou přírodní skalní útvary propojené s lidským osídlením tak, jako v
Kappadokii. Stovky lidských obydlí, kostelů, klášterů, podzemních úkrytů a dalších vytesaných ve skalách a
skalních věžích, podzemní města vybudovaná do značných hloubek až na hranici spodní vody, vše s největším
rozmachem v Byzantském období, nemá ve světě obdoby. Dalším unikátním a historicky významným objevem
v Kappadokii je neolitické sídliště Aşıklı Höyük, které dokládá osídlení až 9000 let př. n. l. a ve kterém byly
nalezeny doklady přerodu člověka lovce na člověka zemědělce.
Díky své jedinečnosti byla Kappadokie zapsána v roce 1985 do seznamu světového dědictví UNESCO a
dnes je jednou z nejnavštěvovanějších oblastí Turecka.
Poděkování
Poděkování patří zejména mé dceři Lence, která mě a moji dceru Moniku do této nádherné krajiny
pozvala. Dále děkuji za přínosné informace J. Řídkému, který pracoval na vykopávkách neolitického sídliště v
Aşıklı Höyük. Předložená práce vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci institucionálního
financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Národní muzeum (DKRVO 2017/03,
00023272).
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Poznámka: 1) použité zdroje slouží zejména pro základní orientaci v problematice. V nich samotných je řada
odkazů na zdroje další, na tomto místě nezmíněné; 2) autorkou všech fotografií (pokud není pod obrázkem
uveden jiný zdroj) je autorka článku, všechny jsou z počátku května 2015.

132

Solargraphy - new tool for public outreach of astronomy
Maciej Zapior
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Ondřejov
Abstrakt
Solargraphy is a relative new photography technique. It combines pinhole cameras made from everyday objects
(cans, containers, match boxes, etc.) and innovative use of black-and-white photographic paper without
developing. Such a combination allows to extend exposition time to extreme values as long as half a year. This
gives unique opportunity to record solar trails in the sky between solstices in a single image. Relatively simple
way of constructing solargraphy cameras makes possible to use solargraphy as a tool in teaching and public
outreach of astronomy.
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Otázky
Richard Kotrba
Hvězdárna v Úpici
Abstrakt
Krátké nevědecké zamyšlení nad tím, zda pro stále se zrychlující a čím dál více technický život nezapomínáme,
že člověk kromě kosmického a pozemského prostředí žije také v prostředí lidském.
prezentace
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Odolnost malých izolovaných skupin v extrémních podmínkách
Pavel Toufar
Praha
Poznatky z pilotovaných kosmických letů, ale také sledování prováděná v polárních stanicích nebo při
experimentech izolace přinášejí cenné poznatky využitelné v běžném životě populace.
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Sto let ČAS, trochu jinak
Marcel Bělík, Hvězdárna v Úpici

V prezentaci jsou ukázány základní milníky činnosti České astronomické společnosti od jejího založení až po
současnost. Společnost slaví v tomto roce své stoleté výročí. Pozornost je zaměřena i na významné osobnosti
spojené s okamžiky jejího založení.
prezentace
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Sluneční sekce v historii ČAS
Eva Marková, Úpice
Abstrakt:
Sluneční sekce je v rámci České astronomické společnosti jednou z nejstarších sekcí. Vznikla jako
jedna z prvních v rámci ČAS v r. 1924 pod názvem Sekce pro pozorování Slunce. Její členové se ale aktivně
zapojovali do pozorování Slunce již od r. 1920. Pozorovatelé se zpočátku zaměřovali jen na pozorování
slunečních skvrn, později je začali také zakreslovat. Sekce nepřerušila svoji činnost ani v době války, a to ani v
letech 1943 – 1944, kdy kromě ní a meteorické sekce byla ukončená činnost všech ostatních sekcí. Nepřetržitě
funguje až do dnešní doby, i když s nepatrně změněným názvem a s podstatně větším okruhem činností.
Abstract:
Solar section in the Czech Astronomical Society is one of the oldest sections. It was established as one
of the first within CAS in the year 1924 under the name Section for observing the Sun. Its members are also
actively involved in observation the Sun from r. 1920. Observers initially focused only on observations of
sunspots, later also they began to plot it. The section did not interrupt its activities even in time of war, even in
the years 1943 - 1944, when excluding it and meteor section has been discontinued activity for all other sections.
Continuously works until today, although with a slightly changed name and with much greater range of
activities.
prezentace
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Úplné zatmění slunce 21.8.2017
Radovan Mrllák
Hvězdárna v Úpici
Prezentace je zaměřena na úplné zatmění Slunce 21. srpna 2017, které bude pozorovatelné zejména z USA.
Kromě základních informací o tomto zatmění, včetně meteorologické předpovědi jsou popsány i některé aspekty
připravované pozorovací expedici Hvězdárny v Úpici ve spolupráci s University of Hawaii a VUT Brno.
prezentace
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HODNOCENÍ TEPLOTY PŮDY NA VYBRANÝCH STANICÍCH ČHMÚ V OBDOBÍ
1961–2016
Lenka Hájková1) – Věra Kožnarová2)
Český hydrometeorologický ústav, oddělení biometeorologických aplikací,
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany,
1)

Katedra agroekologie a biometeorologie, Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů, ČZU v Praze, 165 21 Praha 6 - Suchdol
2)

Abstrakt
Půda patří mezi základní složky životního prostředí, které podmiňují udržení života na Zemi. Podílí se na
stabilitě ekosystémů, ovlivňování bilance látek a energie, a hydrologického cyklu. Proto mají fyzikální vlastnosti
půdy významnou roli v mnoha procesech, především v chemických a biologických interakcích, které jsou
vázány na půdní prostředí. Nejvýznamnější je konverze dopadajícího slunečního záření v teplo a následná
distribuce energetických toků. Všechny jsou závislé na obsahu půdní vody, vzduchu a teplotě půdy. Teplota
půdy je na stanicích Českého hydrometeorologického ústavu standardně měřena v hloubkách 5, 10, 20, 50 a 100
cm pod posekaným trávníkem. V příspěvku byly vyhodnoceny průměrné měsíční hodnoty teploty půdy
v hloubce 5 a 10 cm za období 1961–2016 z vybraných stanic ČHMÚ pomocí Microsoft Excel a Clidata-GIS.
Klíčová slova: teplota půdy, Český hydrometeorologický ústav, GIS, Česká republika

EVALUATION OF SOIL TEMPERATURE FROM SELECTED CHMI
METEOROLOGICAL STATIONS IN 1961–2016
Soil is an essential component of the environment - it makes the main conditions for life on the Earth. It plays an
important role in the stability of ecosystems by influence of balance of matter and energy and in the hydrological
cycle. That´s why physical properties of the soil have a significant role in many processes, especially in the
chemical and biological interactions which are bound to the soil environment. The most important is the
conversion of solar radiation into heat and the subsequent distribution of energy flows. All these processes
depend on the content of soil water, air and also on soil temperature. The soil temperature is measured at stations
of Czech Hydrometeorological Institute at depths of 5, 10, 20, 50 and 100 cm below the lawn. In this paper were
analyzed mean monthly values of soil temperature at depth of 5 and 10 cm within period 1961–2016 from
selected CHMI stations using Microsoft Excel and GIS CLIDATA software.
Key words: soil temperature, Czech Hydrometeorological Institute, GIS, Czech Republic

Úvod
Mezi základní složky životního prostředí, které podmiňují udržení života na Zemi, patří půda, která hraje
nezastupitelnou roli ve stabilitě ekosystémů, při ovlivňování bilance látek a energie, a v hydrologickém cyklu.
Fyzikální vlastnosti půdy se podílejí na mnoha procesech, především v chemických a biologických interakcích,
které jsou vázány na půdní prostředí. Teplotní režim v půdě je složitý, je výsledkem radiační a energetické
bilance. Teplota půdy patří k významným charakteristikám prostředí, je jedním z hlavních prvků půdního
klimatu, ovlivňuje růst a vývoj půdních organizmů a zároveň spoluurčuje úrodnost půdy. Je velmi významným
agroklimatickým prvkem, podmiňuje dobu setí, klíčení, vzcházení a přezimování rostlin, ovlivňuje také vodní a
vzdušný režim, fenologii plodin, aktivitu edafonu, rychlost zvětrávání a transformaci organických látek a
dekompozici uhlíku (Středová et al., 2014).
Teplota půdy je jako agrometeorologický prvek definována jako teplota změřená speciálním teploměrem v
příslušné hloubce na rovinném nezastíněném pozemku s přirozeným profilem půdy se standardním povrchem,
což je v naší geografické oblasti nízký udržovaný trávník ve vegetačním období, nebo nepoškozená sněhová
pokrývka v zimě. Denní chod teploty půdy je ve všech hloubkách nejvíce ovlivňován současným působením
následujících faktorů:
-

expozicí (tj. sklonem svahů a jejich orientací ke světovým stranám, údolní nebo vrcholovou polohou
lokality),
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-

stavem půdy, zejména obsahem vody a vzduchu, utužením půdy, nakypřením povrchu (utužené půdy s
větším obsahem vody vykazují na povrchu menší amplitudu než půdy suché a nakypřené),

-

výškou a hustotou porostu, sněhové pokrývky, případně i aktivním ovlivněním nastýlanými materiály,

-

počasím – krátkodobé neperiodické změny vyvolané oblačností a srážkami jsou zřetelné zejména v
povrchových vrstvách, několikadenní kolísání hladiny stálé denní teploty půdy vyvolané změnou synoptické
povětrnostní situace se projevuje i ve větších hloubkách (nepravidelný posun izotermní hladiny),

-

podnebím – zmenšující se zeměpisná šířka zvětšuje denní amplitudu díky pravidelným vysokým denním
maximům (přičemž paradoxně roční amplituda průměrných hodnot zůstává v rovníkových oblastech
celoročně malá); naproti tomu rostoucí zeměpisná šířka roční amplitudu výrazně zvětšuje (Klabzuba, 2001).

Materiál a metodika
Vyhodnocení půdní teploty v rámci tohoto příspěvku vycházelo z naměřených údajů ze stanic Českého
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na meteorologických stanicích ČHMÚ se v souladu s programem
pozorování (Anonymus, 1992) měří teplota půdy ve standardních stanovených hloubkách, tj. 5 cm, 10 cm, 20 cm
a 100 cm pod travnatým povrchem (popř. pod sněhovou pokrývkou). Pro umístění půdních teploměrů se volí
rovinný terén, kde jsou přirozené půdní poměry (nikoli navezená zem). Nevhodná jsou místa, kde se může
hromadit srážková voda, nebo je spodní voda blízko pod povrchem (jeden metr a méně).
Klasická měření půdní teploty probíhala v termínech 07:00, 14:00 a 21:00 středního místního slunečního času.
Na meteorologických stanicích ČHMÚ byly k měření použity půdní rtuťové teploměry, a to dvojího druhu. Pro
menší hloubky (obvykle do 20 cm včetně) teploměry lomené. Pro hloubky 50 cm a více se používají teploměry
hloubkové, které jsou zasazeny do výřezů na spodním konci plastového obalu, kterým se teploměr při čtení
vytahuje z půdy (Lipina, Žídek, 2014). Od roku 2005 je na automatických meteorologických stanicích postupně
zaváděno měření teploty půdy pomocí odporových teploměrů. Na tomto typu stanic je měření kontinuální
v průběhu celého dne a potřebné termínové hodnoty jsou ze získaných údajů vybírány a vyhodnocovány.
Průměrná denní teplota půdy je počítána na základě vztahu: tprům = (t7h+t14h+t21h)/3. Z denních hodnot jsou
následně počítány měsíční a roční průměry.
Do mapového zpracování bylo použita měření půdní teploty ze 131 meteorologických stanic ČHMÚ na území
České republiky (obr. 1), které se nacházejí se v rozmezí nadmořské výšky od 158 m n. m. (Doksany) až 1413 m
n. m. (Luční bouda). Do grafického zpracování ročního chodu teploty půdy byly použity údaje z dvou
profesionálních stanic ČHMÚ - Doksany (158 m n. m.) a Bystřice nad Pernštejnem (553 m n. m.).

Obr. 1 Meteorologické
stanice sítě Českého
hydrometeorologického
ústavu měřící teplotu půdy
Hodnoty teploty půdy v hloubce 5 a 10 cm byly exportovány z klimatologické databáze ČHMÚ CLIDATA
a data byla statisticky vyhodnocena v prostředí Microsoft Excel (základní statistické charakteristiky: průměr,
medián, kvartily, směrodatná odchylka a variační rozpětí). Výpočty byly provedeny z dat v období 1961–2015,
kde byl stanoven standardní klimatologický normál 1961–1990, dlouhodobý průměr 1961–2015 a dekádní
průměry (1961–1970, 1971–1980, 1981–1990, 1991–2000 a 2001–2010).
Mapy byly vykresleny v prostředí Clidata-GIS (ArcGIS 10) metodou LLR (Local Linear Regression) se
závislostí na nadmořské výšce. Vstupní hodnotou pro vykreslení mapy byly průměry za vybraná výše uvedená
období.
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Výsledky a diskuse
Základní statistické charakteristiky teploty půdy v hloubce 5 a 10 cm v různých obdobích na území ČR jsou
uvedeny v tabulce 1 a 2. Třicetiletý průměr teploty půdy v hloubce 5 cm byl v období standardního
klimatologického normálu (1961–1990) určen jako 9,0 °C a v dlouhodobém průměru (1961–2015) došlo ke
zvýšení hodnoty na 9,7 °C, tj. diference 0,7 °C. Naprosto stejně vyšly i průměrné hodnoty v hloubce 10 cm.
Shodné diference byly i u mediánových hodnot. Maximální hodnota, směrodatná odchylka a variační rozpětí
jsou vyšší u dlouhodobého průměru 1961–2015, naopak minimální hodnota je u dlouhodobého průměru nižší.
Tab. 1 Statistické výsledky teploty půdy v hloubce 5 cm
Statistická charakteristika
Průměr
Dolní kvartil
Minimum
Medián
Maximum
Horní kvartil
Směrodatná odchylka
Variační rozpětí

1961–1990
9,0
8,5
7,6
9,0
10,1
9,5
0,7
2,5

1961–2015
9,7
9,2
4,4
9,8
12,3
10,4
1,1
7,9

Tab. 2 Statistické výsledky teploty půdy v hloubce 10 cm
Statistická charakteristika
Průměr
Dolní kvartil
Minimum
Medián
Maximum
Horní kvartil
Směrodatná odchylka
Variační rozpětí

1961–1990
9,0
8,4
7,6
9,0
10,1
9,5
0,7
2,5

1961–2015
9,7
9,2
3,2
9,8
12,3
10,4
1,2
9,1

Plošné vyhodnocení vybraných teplotních charakteristik v časovém vývoji je uvedeno v následujícím grafickém
vyjádření (obr. 2 až 5). Na mapách za období 1961–2015 jsou patrny zvětšující se plochy s vyšší teplotou půdy
v obou vyhodnocených hloubkách, a to zejména v Podkrušnohorské pánvi, Polabské nížině, částečně na
Liberecku, Plzeňsku a Českobudějovicku, a na jižní i severní Moravě.

Obr. 2 Průměrná teplota půdy
v 5 cm 1961–1990
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Obr. 3 Průměrná teplota půdy
v 10 cm v období 1961–2015

Obr. 4 Průměrná teplota půdy
v 10 cm v období 1961–2010

Obr. 5 Průměrná teplota půdy
v 10 cm v období 1961–2015

Grafické vyhodnocení ročního chodu teploty půdy v hloubkách 5 a 10 cm po jednotlivých desetiletích od roku
1961 včetně závěrečného období 2011 až 2016 na meteorologických stanicích Doksany (158 m n. m.) a Bystřice
nad Pernštejnem (553 m n. m.) představují následující grafy (obr. 6 až 9). Roční chod teploty půdy je na obou
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stanicích a v obou hloubkách nejvyšší v období 2001–2010 a 2011–2016, naopak nejnižší je převážně v desetiletí
1961–1970 a 1971–1980.

Obr. 6 Teplota půdy v 5 cm na stanici Doksany

Obr. 7 Teplota půdy v 5 cm na stanici Bystřice nad
Pernštejnem

Obr. 8 Teplota půdy v 10 cm na stanici Doksany

Obr. 9 Teplota půdy v 10 cm na stanici Bystřice nad
Pernštejnem

Závěr
V příspěvku byly časově a plošně vyhodnoceny teploty půdy v hloubce 5 a 10 cm ze 131 meteorologických
stanic ve správě ČHMÚ v období 1961 až 2015. Z map i tabulek je patrný nárůst teploty půdy v obou hloubkách,
zejména v Podkrušnohorské pánvi, Polabské nížině, na jižní i severní Moravě a částečně i na Liberecku,
Plzeňsku a Českobudějovicku. Dále byl vyhodnocen roční chod teploty půdy v 5 a 10 cm na stanicích
v odlišných geografických podmínkách a nadmořských výškách (stanice Doksany se nachází v Polabské nížině
v nadmořské výšce 158 m; stanice Bystřice nad Pernštejnem je na Českomoravské vysočině v nadmořské výšce
553 m). Nejvyšší hodnoty v ročním chodu teploty půdy byly na obou stanicích zjištěny v posledním ukončeném
desetiletí 2001–2010 a v období 2011–2016; nejnižší hodnoty teploty půdy byly v období 1961–1970 a 1971–
1980.

Poděkování
Příspěvek vznikl s institucionální podporou Programu pro dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné instituce
poskytované MŠMT ČR.
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Životní prostředí v noci - trend a důvod k radosti nebo smutku? Obojí!
Pavel Suchan
Astronomický ústav AV ČR, člen mezirezortní komise ke světelnému znečištění
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Seismická stanice Dobruška/Polom (DPC)
Zdeněk Ledvinka 1), Jaroslav Pokorný 1), Jan Zedník 2)
1)

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad, Čs. Odboje 676, 518 16
Dobruška

2)

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Boční II/1401, 141 31 Praha 4 - Spořilov

Specializované zařízení Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce bylo
založené v roce 1974 na Polomu u obce Sedloňov na úpatí Orlických hor. Plní v úzké mezirezortní
i mezinárodní spolupráci úkoly v oblasti seismologie, geofyziky, geodézie, meteorologie a
astronomie ve prospěch Armády ČR a krizového řízení Integrovaného záchranného systému. Data
jsou využívána v Geofyzikálním a Astronomickém ústavu Akademie věd ČR. Nosnými úkoly
měřičské základny Polom je nepřetržitý monitoring seismických jevů a meteorologická pozorování.
Stanice je součástí globální Federace digitálních seismografických sítí. Během semináře proběhne
na Polomu exkurze s výkladem.
Seismological station Dobruška/Polom (DPC)
Statiom Dobruška/Polom (DPC) is a specialized facility of the Military geographical and
hydrometeorological office founded in 1974 at Sedloňov at the foothill of the Orlické hory Mts.
Seismological, geophysical, geodetic, meteorological and astromonical measurements are
performed in close domestic and international cooperation. Data are used by the Army of the
Czech Republic, Integrated Rescue System, and Geophysical and Astronomical Institutes of the
Czech Academy of Sciences. Priorities are 7/24 seismological monitoring and meteo observations.
Station DPC is part of the global Federation of Digital Seismograph Networks. Participants of the
seminar can attend Polom with a guided excursion.
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Zásady agrometeorologických měření v porostech
Tomáš Středa, Středová Hana
Mendelova univerzita, Brno
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Maciej Zapiór
AsÚ, AVČR, v.v.i., Praha
Abstract:
In my talk I will describe new approach to the reduction and analysis of data collected with HSFA-2 telescope
located in Ondřejov. Using the current setup of the HSFA-2 and with a proper treatment of the slit-spectroscopy
data, it was possible to construct 2D velocity maps for five spectral lines (H-alpha, H-beta, D3, Ca II K, and Ca
8542 A) of an exemplary prominence. Prominence oscillations were observed, and propagation of the
disturbance in plane-of-the-sky was detected.
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Roboticky teleskop BlueEye600
Martin Lehký
Hvězdárna v Úpici
Seznámení s vývojem a pozorovací činností plně robotického teleskopu BlueEye600, který vznikl díky grantové
podpoře TAČR a spoluprací firmy ProjectSoft HK a.s. s Astronomickým ústavem MFF UK Praha. Během
pouhých 18-ti měsíců se podařilo celý systém navrhnout, postavit a uvést do testovací módu. V současnosti má
již za sebou dva roky ostrého provozu a na svém kontě řadu zajímavých pozorování, která ve většině případů
jsou uskutečněna vzdálenou správou z Hvězdárny v Úpici.
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