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200 rokov od narodenia
Hansa Christiana Órsteda
Matěj Rákos, Košice
Zakladatel elektromagnetizmu H. CH. ÓRSTED (1777 — 1851) nebol ani fyzikom ani
technikom. Bol to polyhistor, povodně lekár (r. 1799 na univerzitě v Kodani dosiahol
doktorát medicíny). Za práce z estetiky a medicíny ho univerzita odměnila zlatými medailami. Študoval však tiež niektoré prírodné védy, hlavně chémiu a fyziku, ktoré prednášal najprv bezplatné, neskór (1806) ako mimoriadny profesor fyziky a chemie univer
zity v Kodani. R. 1829 sa dokonca stal riaditelom polytechnickej školy v Kodani.
Význam Orstedovho objavu je v tom, že zistil súvislosť medzi dvoma významnými
skupinami fyzikálnych javov, t. j . medzi javmi magnetickými a elektrickými, ktoré sa
dovtedy považovali za celkom odlišné.
Magnetizmus sám osebe je odbor velmi starý. Niektoré literárné údaje uvádzajú, že
magnet poznali Číňania už 2000 rokov před naším letopočtom, ale niet o tom spolahlivých dokladov. V ARISTOTELOVOM spise O duši sa hovoří, že grécky filozof THALES
v 6. stor. pr. n. 1. poznal železnú rudu, prifahujúcu železné piliny. PLATO hovoří o schop
nosti magnetu prenikať celým reťazcom kúskov železa. Podlá niektorých prameňov
Gréci dokonca připisovali magnetu schopnost' liečiť niektoré choroby. Angličan
A. NECKÁM (r. 1187) dokázal magnetovat' železo a vytvořit' tak magnetku. V jeho spisoch
sa hovoří o magnetke plávajúcej na vodě a tiež o magnetke otočnej na čípku. Avšak najstaršie zobrazenie magnetky na čípku nachádza sa už v oxfordskej kopii rukopisu
PETRA PEREGRINA (P. DE MARECOURT) Epištola de magneti (1269). Na druhej straně
niektorí historici tvrdia, že magnetku už dávno predtým používali Vikingovia a Číňania,
avšak všetky správy o magnetizme z dávnověku třeba brat' s rezervou, lebo sú konfúzne
a nespolahlivé.
Od času Peregrina k ďalšiemu pokroku v magnetizme došlo až v 16. storočí, keď
W. GILBERT (1540—1603), opáť lekár, sa zaoberal magnetizmom systematicky. Jeho
zásluhou je zistenie, že Zem je mohutným gulovým magnetom a že nejestvuje magnet,
nech by bol akokolvek malý, s jediným polom. A. C. COULOMB (1736—1806) formuloval
svoj kvantitativný zákon o vzájomných silových účinkoch medzi magnetickými pólami,
analogicky so silovým zákonom medzi dvoma elektrickými nábojami. Práce Gilberta
a Coulomba vyvrátili fluidovú teóriu magnetizmu, ktorú zásluhou W. WEBERA (1804 až
1890) vystriedala teória molekulárnych magnetov, ktorá už lepšie vystihovala vtedajší
stav experimentov v odbore magnetizmu, nevěděla však vysvětlit'jav magnetickej hysterézie.
Do obdobia práce W. Webera spadá však už objav elektromagnetizmu H. Ch. Orste
dom r. 1819, resp. 1820. Údaje v literatuře o datume Orstedovho objavu sa líšia. To zrej
me súvisí s tým, že spis Experimenta circa effectum conflictus electrici in acum magnetkům
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vyšiel 21. 7. 1820, tedy příslušné pokusy urobil zrejme buď v r. 1820, alebo v roku predchádzajúcom vydaniu spisu.
Prv než popíšeme historický pokus H. Ch. órsteda, třeba zdórazniť, že jeho životným
programom bolo studium interakcií a súvislostí medzi prírodnými javmi a procesami.
Najprv študoval interakciu medzi svetlom a látkami a chemické interakcie niektorých
látok. Istý čas študoval súvislosť akustických kmitov a elektrických javov. V mnohých
pokusoch hladal závislost' tepelných a elektrických javov. Po VOLTOVOM objave galvanickej baterie začal Ďrsted skúmať súvis medzi elektrickými a magnetickými javmi.
Tenkým platinovým drótikom viedol prúd takej intenzity, že sa drót rozžeravil, a spozóroval, že magnetka sa v jeho blízkosti vychýlila. Pretože predtým študoval súvislosť te
pelných a elektrických javov, spočiatku připisoval vychýlenie magnetky teplotě rozžeraveného drótika. Ďalšie jeho pokusy za užitia hrubých drótov ukázali, že k vychýleniu
magnetky dochádza aj v případe, že sa drot pozorovatelné nezohrieva. Neskór skúmal
pósobenie prúdu na magnetku pri rozličných polohách a vzdialenostiach vodiča a mag
netky a zistil, že objavená sila směruje v kružniciach okolo prúdovodiča. Zistil tiež, že
vzájomné pósobenie nastává aj cez kovy, sklo, dřevo, vodu a iné látky, ktoré vložil
medzi magnetku a prúdovodič. Dokonca sa pokúšal vyhotovit' „magnetky" zo skla,
z mosadze a pod., ktoré však na prúdovodič nereagovali.
Podstatu svojho objavu formuloval Órsted vo vyššiecitovanom spise takto: „Galva
nická elektřina, idúca od severu k juhu nad volné zavěšenou magnetkou, odchyluje
magnetku severným koncom na východ; pri tom istom směre pohybu elektřiny, keď je
pod magnetkou, odchyluje ju na západ." Vo svojej práci Órsted súčasne oznámil, že do
kruhu uzavretý vodič, přetékaný prúdom, nachádzajúci sa v blízkosti priameho prúdo
vodiča přetékaného prúdom, sa správa podobné ako magnetka.
Vyššieuvedená Órstedova formulácia je v zhode s neskór vysloveným AMPĚROVÝM
„pravidlom palca", resp. pravidlom právej ruky, ako aj s mnemotechnickým pravidlom
pravotočivej skrutky o směre magnetických siločiar v okolí prúdovodiča, ako aj s inými
formuláciami, ktoré boli neskór vyslovené. Naproti tomu Orstedom publikovaný závěr,
že směr vychýlenia magnetky v blízkosti prúdovodiča závisí aj od velkosti prúdu, ktorý
ním přetéká, nie je v zhode so skutočnosťou. Je to omyl a dodnes nie je jasné, ako k ta
kému závěru mohol Órsted dospieť. Mohol súvisieť len s nedokonalosťou experimentálnych podmienok, ktoré mal. Na tento omyl upozornil už jeho súčasník Ampěre
(1775-1836).
Na prvý pohlad by sa mohli zdať cudné Órstedove pokusy ovplyvniť magnetickým
polom elektrického prúdu rózne „magnetky" zo skla, resp. mosadze a pod. Dnes vieme,
že to nie je žiaden nezmysel a pokus toho druhu za vhodného experimentálneho usporiadania a s dokonalejšími prístrojami by sa mohol úspěšné uskutočniť. Sily, ktorými
pósobí nehomogenně magnetické pole na diamagnetické a paramagnetické látky, sú sice
velmi slabé, avšak dnes sa bežne používajú k meraniu magnetických susceptibilít slabomagnetických látok. Týmto pokusom, ako aj dalšími výskumami vlastností neferomagnetických látok, ktoré robil ku konců svojej aktívnej činnosti, sa stal Órsted „otcom"
diamagnetizmu a paramagnetizmu, hoci podlá rozsahu a hlbky činnosti v tejto oblasti
magnetizmu by si toto pomenovanie zaslúžil aj jeho pokračovatel M. FARADAY
(1791-1867).
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Órstedov objav elektromagnetizmu znamenal dóležitý medzník vo vývoji magnetizmu,
pretože až do jeho objavu sa nauka o magnetizme vyvíjala celkom samostatné, podobné
ako nauka o elektřině. Po órstedovi sa už vývoj uberal v zásadné inom duchu. M. Faraday o 10 rokov neskór objavil jav elektromagnetickej indukcie a ruský fyzik E. CH. LENZ
(1804—1865) definoval směr indukovaného prúdu. Ich názory převzal J. C. MAXWELL
(1831 —1879), doplnil a prehlbil ich, a tak r. 1873 vytvořil ucelenu teóriu elektromagne
tického póla, ktorá vysvetlenie elektrických a magnetických javov zhrňuje v niekolkých
diferenciálnych rovniciach. Z rovnic vyplývá, že kde sa s časom mění elektrické pole,
tam nutné existuje pole magnetické, a tiež naopak, kde sa magnetické pole mění s časom,
tam nutné jestvuje tiež pole elektrické. Je jasné, že bez Orstedovho objavu by boli tieto
závěry nemožné.
órstedov objav a práce M. Faradaya vytvořili podmienky pre nové poňatie interpretácie magnetických javov. Ampěre, opierajúc sa o Órstedov objav, vyvrátil všetky představy
o existencii nejakej zvláštnej hypotetickej magnetickej substancie a vytvořil hypotézu
o existencii molekulárnych prúdov, ktorá priniesla prvý reálny príspevok do správného
vysvetlenia póvodu magnetizmu. Táto hypotéza je už v zhode so súčasnými představami
o stavbě atómov a molekul. Preto možno povedať, že Órsted dal popud k materialistic
kému chápaniu podstaty magnetického póla. Dnes vieme, že magnetické pole, ako
súčasť elektromagnetického póla, nie je žiadnou hypotetickou substanciou, ale objektívnou realitou, tedy hmotou právě tak ako látka; že jej odpovedajú určitá hmotnost'
a energia, súvisiace podlá Einsteinovho vztahu o ekvivalencii hmotnosti a energie
(W= m.c2).
Snáď by bolo dobré doplniť hodnotenie odborného dosahu práce órsteda jeho cha
rakterizováním ako člověka. Bol to člověk dobrosrdečný, voči ludom ohladuplný, po
zorný a jemný. Právě tak ako bol polyhistorom vo vede, jeho záujmy boli široké aj
v kultúrnej oblasti. Jeho dom v Kodani navštěvovali význační vědci, spisovatelia, filo
zofii i veřejní činitelia, ktorí ho žiadali o názor, posudok alebo vyjadrenie. Behom svojho
života vela cestoval, pričom sa zoznámil s celým radom význačných vedcov. V r.
1801 —1804 podnikol študijnú cestu po univerzitách v Německu. V neskoršej době podnikol ďalšiu cestu do Německa, Francúzska, Anglicka a Norska. Na svojich cestách sa
osobné zoznámil s GAUSSOM, ktorý si ho velmi vážil. Význam Orstedovho objavu vo
svojich spisoch vyzdvihol najma M. Faraday. Londýnská královská spoločnosť odmě
nila Órsteda medailou a Francúzska akadémia vied mu udělila zlatu medailu. Sám
Órsted od r. 1815 do konca svojho života zastával miesto tajomníka Královskej učenej
spoločnosti v Dánsku. Zorganizoval a viedol Spoločnosť pre šírenie prírodných vied.
Órsted bol aj úspěšným pedagogickým pracovníkom. Zaslúžil sa o reorganizáciu
vyučovania fyziky na dánských školách. Jeho vplyv spósobil, že fyzika přestala byť
na školách druhořadým predmetom. Podlá jeho učebnice Nauka o všeobecných zákonoch
přírody sa vyučovala fyzika v Dánsku páťdesiat rokov.
Hans Christian órsted sa narodil v městečku Rudkjobing na dánskom ostrove Langeland r. 1777 ako syn lékárníka. Zomrel r. 1851 74ročný v Kodani ako vážená osobnosť
svojej krajiny a vědeckého světa.
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