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JAMES CLERK MAXWELL 
' • (K 125. výročí narození.) 

Letos 13. června uplynulo 125 let od narození jednoho z nej
větších přírodovědců všech dob, Jamese Clerka Maxuxe11a. 
Je celkem podivné, jak máto biografických pracV bylo věnováno 
tomuto geniálnímu vědci, z jehož theorie elektromagnetického pole 
vychází dnešní moderní fysika a který zanechal nesmazatelnou 
stopu i v jiných kapitolách fysiky. V české literatuře nebylo jeho 
stých narozenin (1931) snad ani vzpomenuto. Zdá se, že o nic lépe 
na tom není, ani literatura jeho vlasti: v »Encyclopaedia Britan-
nica« (poslední vydání) je citován při heslu J. C. Maxwélla jediný 
spis, L. Campbell —W. Garnětt, »Life oj J. C. MaxwelU 
z roku 1882, vydaný tedy tři roky po Maxwelíově smrti. A tak, 
nehledzme-li k stručným heslům v britské a sovětské encyklopedii, 
zůstává jedinou dostupnou, i když stručnou biografu MaxweÚovou 
stát A. A. Andronova v díle J. C. Maxwell, 1. A. Vyšně-
gradskij, A. Stodola, »Těorija avtomatičeskogo regulirova-
nija«, Moskva, AN SSSR, 1949. Tato biografie je doplněna úplným 
výčtem Maxweltových prací (91 titulů): Podáváme volný překlad 
této stati. 

A. Srovnal 

James Clerk Maxwell narodil se 13. června 1831 na statku své rodiny Glenlair 
nedaleko Edinburku ve Skotsku. V leteoh 1841 až 1847 navštěvoval Edinburskou 
kolej. Jako její žák ve věku 15 let napsal svou první vědeckou práci, kterou roku 
1846 přijala »Royal Society of Edinburgh«, a otiskla ji r. 1851 ve sivých Pro-
ceedings.[2) . 

V době od r. 1847 do 1850 studoval Maxwell na Edinburské universitě. Zde se 
hlavně zabýval prohloubeným studiem geometrie a mechaniky. Svědčí o tom jeho 
práce On tne theory of rolling curves, otištěná v TransQctions of the Royal So
ciety of Edinburgh, 1849.[1] 

Koncem roku 1850 přešel Maxwell na universitu v Cambridge, a to na její Tri-
nity College. Zde po čtyři roky usilovně studoval matematiku, mechaniku a fysiku, 
ponejvíce z původních pramenů, již tehdy klasických, z Faradaye, Ampěrea, La-
grangea, Hamiltona. Maxwell byl v úzkém styku s tehdejšími proslulými profesory 
cambridžské university, W. Thomsonem, G. G. Stokesem a j . , což zanechalo v jeho 
vědeckém vývoji trvalou stopu. 

K závěrečným zkouškám v Cambridge připravoval Maxwélla znamenitý »tutor« 
(korepetitor) Hopkins. Ten později o Maxwellovi mluvil jako o svém ; nejlepším 
žáku, ač připravoval i W. Thomsona, později jednoho z největších anglických 
vědců. Podle Hopkinse Maxwellovi nebylo ani dobře možno, aby se někdy v otázce 
fysiky mohl mýlit. Maxwell vynikal neobyčejnou schopností geometrického inter
pretování. 

Universitní studia v Cambridge skončil Maxwell r. 1854, získav titul bakaláře, 
a to s medailí druhého stupně.^ Medaili prvního stupně získal později proslulý E. J, 
Routh, autor znamenité učebnice analytické dynamiky. Avšak Smithova cena za 
matematiku za rok 1854 byla rozdělena mezi oba. V témž roce se Maxwell stal 
členem Trinity College a pokračuje na universitě v činnosti badatelské á učitelské. 

Již v Cambridge jako student započal Maxwell svou práci v theorii elektřiny, 
což jej později tak proslavilo. Zabýval se zároveň i otázkou vnímání barev, při 
čemž se projevil jako znamenitý experimentátor. 
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R. 1856 přešel Maxwell do skotského 
Aberdeenu, kde na Marischallově koleji 
tamější university přednášel fysiku až 
do roku 1860. První dva roky aberdeen-
ského pobytu se Maxwell zabýval prací 
o stabilitě Saturnova prstence. Toto the-
ma vypsala r. 1856 cambridžská universita 
pro získání Adamsovy ceny. Tato cena, 
založená cambridžskou universitou na 
paměť Adamsova objevu Neptuna na ryze 
theoretickém podkladu, se uděluje každé 
dva roky na thema, vypsané universitou, 
a o cenu se mohou ucház3t jen absol
venti cambrldžské university. 

V této práci, poctěné roku 1857 Adam-
sovou cenou a otištěné roku 1859 v Astro-
nomical Society Monthly Notices, [16] by
lo po prvé systematicky použito theorie 
malých kmitů k vyšetření stability celé 
řady modelů Saturnových prstenců. Max
well mezi jiným dokázal, že pohyb prsten
ce by nebyl stabilním, kdyby prstenec 
byl tvořen látkou spojitě rozloženou, ať 
již tuhou nebo kapalnou. Maxwell tak 
došel k závěru, že Saturnův prstenec je tvořen poměrně malými od sebe odděle
nými tělesy, podobnými meteoritům. Touto prací Maxwell nabyl pověsti jednoho 
z nejlepších odborníků v matematické fysice a mechanice. 

Zároveň se Maxwell obíral dynamikou tuhého tělesa. Zde zřejmě dával přednost 
Poinsotově geometricky daleko názornější methodě. Při této příležitosti sestrojil 
známý model »vlčku«, který lze dnes nalézt v každém universitním kabinetu me
chaniky. 

V roce 1860 přesídlil Maxwell do Londýna, kde po pět let vedl katedru fysiky 
na King College londýnské university. Přes velké pedagogické zatížení právě 
v tomto období publikuje Maxwell své práce o kinetické theorii plynů. Jako první 
zavádí do fysiky statistické methody a mezi jiným odvozuje podle něho nazvaný 
zákon o rozdělení rychlostí plynových molekul. Zároveň se zabýval theorii pruž
nosti a pokračuje v pracích o theorii elektřiny. Maxwellovi se podařilo dát přes
nou matematickou formu Faradayovým představám o působení na blízko a o vli
vu prostředí na vzájemné působení elektrických nábojů a proudů, a rozšířit jejich 
platnost i pro velmi rychle proměnná pole. Maxwell zavedl nový pojem posuvného 
proudu, jenž tvoří základ dnešní theorie elektromagnetického pole. Zákony elek
tromagnetického pole, formulované Maxwellem ve tvaru soustavy parciálních di
ferenciálních rovnic (proslulé Maxwellovy rovnice), zahrnovaly nejen všechny teh
dy známé elektrické a magnetické zjevy, ale umožnily Maxwellovi předpovědět 
i existenci transversálních elektromagnetických vln, jež se šíří rychlostí světla 
a které v souhlase s theorii se lámou a odrážejí jako obyčejné vlny světelné. 

První nárys elektromagnetické theorie světla podal Maxwell v dopise Faradayovi 
v r. 1861. Poměrně podrobnější výklad svých myšlenek dal Maxwell o něco pozdě
ji, a to v práci A dynamical theory of the electromagnetic field, dokončené roku 
1864 a publikované o rok později.[30] 
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Na King College provedl Maxwell spolu s Flémingem Jenkinem, velmi známým 
inženýrem, řadu experimentálních prací, týkajících se elektrických měření. Mezi 
jiným oba zhotovili etalony některých elektrických veličin, na příklad etalon 
ohmu. 

Roku 1865 opouští Maxwell Londýn a odchází na svůj statek Glenlair. Zde po 
šest let pracoval jako soukromý učenec, udržuje při tom styky s Cambridge a 
působí občas jako examinátor. V této době připravil k tisku své hlavní dílo, 
A Treatise on Electricity and Magnetismus, vydané r. 1873 ve dvou dílech v Lón-
dýně.[65] 

Vydání obou děl, DynamiccH theory . . . i Treatise... vyvolalo sice značný zájem, 
avšak náležitého ocenění se jim nedostalo. Teprve osm let po Maxwellově smrti, 
r. 1887, se podařilo německému fysiku Heinrichu Kertzovi získat poměrně krátké 
elektromagnetické vlny a pokusně dokázat, že mají tytéž vlastnosti jako vlny 
světelné. Po Hertzově pokusu byla Maxwellova theorie elektromagnetického pole 
obecně přijata a přední učenci počali Maxwellovo »Treatise« klást na roven New
tonovým »Principiím«. 

Za pobytu v Glenlair uveřejnil Maxwell dvě práce, týkající se přímo technických 
otázek. První z nich, On the theory of the maintenance of electric currents by 
mechaniccd work without the use of permanent magnets, [36] pro niž popudem byl 
vynález dynamoelektrického stroje se samobuzením, je vlastně první prací o theo-
rii dynam, velmi zajímavou po stránce fysikální. Avšak skutečná dynama se silně 
lišila od ideálního Maxwellova modelu a tak práce nevzbudila mezi inženýry žádný 
ohlas. 

Vznik drjihé práce — On governors (1868) [40] — souvisí s vynálezem regulá
toru nové konstrukce, který učinil inženýr Fleming Jenkin (pracoval, jak bylo 
uvedeno, s Maxwellem v Londýně a později byl profesorem v Edinburku). Tento 
regulátor měl zajistit stálost počtu obrátek stroje při proměnném zatížení. Byl 
vyzkoušen v laboratoři i na parních strojích. Ježto seřizování tohoto regulátoru 
působilo někdy potíže, počal se Maxwell zajímat o podmínky stability chodu nejen 
tohoto regulátoru, nýbrž i jiných astatických regulátorů. Zjistil, že otázka stabi
lity obrátek stroje, vybaveného regulátorem, se dá řešit stejnými methodami 
theorie malých kmitů, jichž užil při vyšetřování stability pohybu Saturnova 
prstence. Maxwellem získané výsledky v theorii regulace jsou velmi zajímavé 
s hlediska theoretické mechaniky. Avšak typ regulátorů, které Vyšetřoval Maxwell, 
se v praxi nevžil a tak tato práce ušla pozornosti inženýrů. Přesto tato práce 
zanechala trvalou stopu v rozvoji theorie stability pohybu — a na^konec i v theorii 
regulace. Právě ve' spojitosti s touto prací předložil Maxwell 23. I. 1868 v Lon
dýnské matematické společnosti problém, záležející v stanovení podmínek pro 
koeficienty algebraické rovnice n-tého stupně^ aby všechny kořeny rovnice měly 
reálnou část zápornou. Tato úloha, tak důležitá pro theorii stability pohybu i re
gulace, nebyla však rozřešena ani v roce 1868, ani dlouho potom. R. 1875 vypsal 
Maxwell jako thema pro získání Adamsovy ceny za rok 1877 úlohu prohloubit 
theorii stability pohybu. Tuto cenu získal E. J. Routh, který mezi jiným rozřešil 
i úkol položený Maxwellem v roce 1868. 

Roku 1870 věnoval cambridžské universitě jeden z potomků slavného anglic
kého fysika XVIII. století, Henry Cqvendishe, značné prostředky k založení nové 
laboratoře a katedry experimentální fysiky. K provedení tohoto úkolu byl cam-
bridžskou universitou povolán Maxwell. Ten stavbě laboratoře, jejímu vybavení 
i organisaci práce v ní věnoval velmi mnoho svých sil. K otevřeni Cavendishovy 
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laboratoře došlo r. 1874. Po Maxwellovi ji vedli J. Strutt (Rayleigh), J. J. Thomson, 
E. Rutherford. 

Počínaje rokem 1874 věnoval tyaxwell velmi mnoho času i práce vydání vědec
kých prací H. Cavendishe, týkajících se výzkumů elektřiny. Pro Maxwellovu vě
deckou svědomí tost je příznačné, že nelitoval času ani námahy při opakování 
Cavendishových pokusů, aby mohl Cavendishovy výsledky ověřit. Pracné bylo 
i řešení nejasností v Cavendishových rukopisech. 

Ani práce spojené s organisační činností, s přípravou Cavendishových rukopisů 
k vydání, ani zhoršené zdraví nebránily Maxwellovi, aby neustával v horečné vě-

- decké činnosti. Pokračoval v rozvíjení theorie elektřiny, geometrické optiky, ki
netické theorie plynů. Zde se mu roku 1878 podařilo provést nový důkaz své zná
mé věty o stejnoměrném rozložení energie na všechny stupně volnosti, a to jen 
pomocí obecných vět klasické fysiky. [90] 

V jedné ze svých posledních prací uvedl základní ideu pokusu, jak zjistit po
hyb slunečnívsoustavy vzhledem k etheru. [95], Jak známo, provedl později tento 
pokus Michelson a záporný výsledek se stal východiskem pro theorii relativity. 

Mnoho úsilí věnoval Maxwell populárně vědecké činnosti. Konal četné přednášky 
před širokým kruhem posluchačů, ale hlavní položkou tu jsou populární knihy 
Maxwellovy a jeho stati v Encyclopaedia Britannica. Populární knihy »Theorie 
tepla«, [45] »Hmota a pohyb«, [66] »Elementární výklad elektřiny« [96] měly velký 
úspěch, byly mnohokrát znovu vydány a přeloženy do ruštiny, němčiny, fran
couzštiny i do jiných jazyků. Maxwellovy stati v Encyklopedii (hesla Atom, Slo
žení těles, Ether a j.) jsou vzorem jasnosti výkladu nejobtížnějších vědeckých 
pojmů, a to způsobem přístupným i širokému obecenstvu. I když jejich obsah za
staral, jsou i dnes ještě vědecky zajímavé. 

Rokem 1877 se počíná zdravotní stav Maxwellův prudce horšit. Zemřel v Cam
bridge 5. listopadu 1879. 

Volně přeložil Antonín Srovnal 

Soupis práci J. C. Maxwella 

1. On the therory of rolling curves. Transac
tions of the Royal Society of Edinburgh, 
1849, XVI, s. 519—540. 
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Royal Society of Edinburgh, 1851, IIV s. 
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