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Prof. RNDr. Jindřich

F í r c j t, DrSc

ELEKTROMAGNETICKÁ POLE A ORGANISMY
Elektrotechnické fakulta ČVUT, Praha
Dnešní seminář je třetí v sérii akcí s podobnou tematikou.
V září 1974 připravila pobočka CVTS jednodenní seminář o vlivu
neionizujícího záření (NIR) na organismy, jehož částí byl i referát o vlivu magnetických polí a několik referátů si všímalo též
elektrických a elektromagnetických polí.
7 listopadu 197? jsme se věnovali jen vlivu magnetických
polí na veSkeré organismy a přes novost a speciálnost tematiky
referáty naplnily celý den. Diskuze a závěry tohoto druhého semináře vedly k dalfiímu vývoji zaměření: nynější dvoudenní seminář
si všímá elektrických, magnetických a elektromagnetických polí,
která nelze od sebe dost dobře oddělovat, a soustřeďuje se,
i když ne úplně, na vlivy těchto polí na lidský organismus
a všímá si téí opačného toku energie, tj. vytváření těchto polí
organismyo
Jsme si vědomi, že látku tak rozsáhlou a dynamicky rostoucí
nelze ani ve dvou dnech vyčerpat soustavně. 0 soustavnost se
proto snažíme jen ve fyzikélně-technické složce, protože její
zvládnutí i pracovníky partnerských oborů, především lékařů, je
podmínkou úspěšné práce v této hybridní oblasti. Naproti tomu
referáty aplikační, tedy hlavně biologické a lékařské, jsou jen
ukázkami a úvodem do různých částí této tematiky. Důraz klademe
na novost, na seznámení odborné veřejnosti s tématikou, a jak
řečeno, nenárokujeme úplnost*
Především si uvědomíme skutečnost specialistům sice známou,
ale v širší i odborné veřejnosti často opomíjenou : Interakce
tř<jhto polí se živou hmotou se od ryze fyzikálních účinků liší
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- 3 tak, jako Sivá hmota od neživé. Živá hmota má samozřejmě všechny
vlastnosti hmoty neživé, ale na vlivy okolí reaguje ještě jinak
než neživá; na nižSl úrovni trochu složitěji a ny vySSl úrovni
úplně odlišně. Všimneme si těchto obecných aspektů trochu podrobněji, abychom měli východisko k jednotlivým konkrétním referátům.
Za přiklad si vezměme buňku v elektromagnetickém poli různých intenzit a frekvencí. Tento příklad patří do tematiky, kterou shrnujeme pod název impedanční spektroskopie. Nesnažme se zatím přesně rozlišovat mezi živou hmotou ve stavu žijícím a mrtvou
proti tzv. organickým látkám, ale vysloveně neživým, syntetickým,
při měřeni jako technici zjistíme, že pro látky, útvary i (řekněme) bytosti platí několik zásadních rozdílů od neživých látek i když zase hranice není tak ostrá,' jak už řečeno dříve. Fředev8ím závislost účinku na příčině je nelineární i ve velmi malých
rozsazích měřených veličin, kdežto u neživých materiálů se nelineárnost jeví obvykle až při velkých amplitudách. Proto je teoretické vyjádření živých látek mnohem obtížnější než u neživých,
kde dosud většinou s lineárními nebo linearizovanými vztahy.
Stručně řečeno, linearizace u vztahů pro živé materiály je nežádoucí a může zavést do úvah zásadní chyby.
Pokrokem zde může být vhodné nasazení počítačů, které mohou
nalézt dostatečně přesné aproximace s vyhovujícími výsledky.
Z elementárních metod zaslouží větši pozornosti metody grafické, pracující přímo na základě experimentálně získaných vztahů. Jejich přesnost pak může být dokonce větši, než u metod výpočetních.
Druhá význačná vlastnost živé hmoty je hystereze, vyvolávaná konečným časem, který potřebuje k odezvě. Je sice známa i u
látek neživých, ale u živých tkáni a objektů přistupuje ještě
hystereze dlouhodobá a jevy jako trening, adaptace apod., kterou
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neživé látky nejeví.
Třetí charakteristická vlastnost živé hmoty je nestálost

,

všech vlastností, jednak přirozená, daná jejich vývojem, životem,

j

jednak vyvolaná působením vnějších činitelů, zvláště samotných

:

i

měřících signálů.
Kromě těchto tři hlavních rysů jsou ještě další, podružné
rozdíly mezi hmotou živou a neživou.
Uvedené vlastnosti jsou živé hmotě vlastni na nižší úrovni,
tedy u hmoty neorganizované, nebo organizované nejvýše v buněčné
formě. Přesto, že podstatu dnes ještě neznáme, můžeme např. účinek magnetických polí na živou hmotu i na podbuněčné úrovni považovat za prokázaný, fiešenl bude asi nejspíše na úrovni molekulární.
U organismů vícebuněčných až po nejvySší živočichy a rostliny pozorujeme další formu projevů, kterou možno shrnout pod zatím
neurčitý název aktivní odezva. Zde přicházíme do oblasti nových
poznatků, kterými se zabývají některé novější oblasti vědy, třeba psychotronika. Zde jde o kvalitativně jiný účinek než u případů předešlých. Uvažovaný signál, elektrický, magnetický, elektromagnetický apod. pouze řídí tok energie v objektu, energie však
pochází od objektu samotného. Tento protiklad můžeme nejlépe
vyjádřit podobenstvím : Elementární působení polí na hmotu se podobá působeni třeba elektrického proudu na motor : čím větší je
napětí, tím více proudu motor odebírá ze zdroje a tím větší odevzdává výkon v podobě jiné, zde mechanické energie. V druhém
případě stavidlo pro energii vody, elektrické nap: ' na mřížce
elektronky, proud na vstupu tranzistoru a podobně propouští do
následujícího obvodu energii ze zdroje, při čemž výkon dodávaný
řídícís signálem je nepatrný, zpravidla o několik (3 až 9) řádů
menší než výkon řízený. Obdobně třeba při proutkaření pohybují
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- 5 proutkem svaly proutkařovy, energii tedy dodává potrava prostřednictvím chemických směn, kdežto řízení této energie obstarává
magnetické pole, vytvářené elektrickými proudy v podloží. Pokud
by se tento příklad zdál příliš odvážným, stačí jako příklad elberfeldfitl koně, kteří pofiítali i složité příklady z matematiky,
ve skutečnosti je řeSil jejich cvičitel a nepatrnými obecenstvem
nepostřehnutelnými pokynykoním dodával řídící signály, podle nichž'
koni pohybovali nohou v dohodnutém kódu.
Živočichové, obdaření nervovou soustavou - u rostlin to není tak výrazné - jsou schopni reagovat na pole velmi slabá, na
hranici fyzikální měřitelnosti, samozřejmě ne primárně fyzikálním
způsobem, nýbrž změnami funkce. Není pak divu, že činovník, neznající tyto souvislosti, se marně pokouSí najít výklad pro působení slabých šumových proudů na lidský mozek; když mu nevychází
"slabá diatermie", která opravdu nevychází, jednoduSe veškeré
účinky popře. Protože je vybaven úřední pravomocí, jeho rozhodnutí platí. Budiž nám útěchou, že náš lid už dávno tuto situaci
anticipoval příslovím o úřadě a rozumu ...
Velmi důležitá okolnost při uvažování o účincích polí je vliv
stínění. Obecné vzorce zde mnoho nepomáhají, kromě toho si je
neodbomík (a často ani odborník) nepamatuje. Je proto lépe si
říci několik konkrétních údajů, přímo vyčíslených. A pro názornost
začnu citátem z dopisu jednoho svého žáka : "..Potřebovali bychom
měřič slabých magnetických polí s kmitočtem 50 Hz. Tato pole
způsobují rušení elektroencefalografů a jiných citlivých přístrojů. Dosud převládá názor reprezentovaný pracovníky n.p. Chirana OTS, kteří se domnívají, že tato pole se dají odstínit Faradyovou klecí. Postaví se nákladné stínění celé místnosti a potom
se zjistí, že to stejně nejde."
Nuže proč ?

- 6 Za základ našich úvah vezmeme pole kmitočtu 50 Hz, které Je nejvýznamnější a klade zároveň nejnáročnější podmínky. I když úloha
je mnohem složitější, než se zdá, dejme si podmínku, Se v nějakém pracovním prostoru, hodně malém, řekněme 3x2x2 m chceme pracovat třeba a eeg a musíme vnější pole utlumit na tisícinu hodnoty, kterou má. Tisícina je oprávněný požadavek uvážíme-li, že
v síti jsou napětí (vrcholová) přes 300V proti zemi a na vstupu
přístroje máme signály nejméně o 9 řádů menší, tedy zlomky mikrovoltu. Nuže pro odstínění uvedeného prostoru vůči elektrickému
poli s kmitočtem 50 Hz na tisícinu bychom potřebovali měděný
plech tlustý 63 mm, který by vážil 18 tun !. Méně stínění samozřejmě dá nedostatečný účinek. Ještě horší je to s magnetickým
polem. Pacient a přívody k přístroji tvoří smyčku, která pod
vlivem magnetického pole vytváří napětí; zkusme se podívat, jak
bychom musili stínit proti magnetickému poli. Samozřejmě použijeme nejlevnějšího materiálu, křemíkové (transformátorové) oceli, na zeslabení pole na tisícinu potřebujeme přes 11 mm oceli,
zde vyjde jen necelé 3 tuny stínění. Zřejmě tedy návrh stínění
vyžaduje kvalifikovaný výpočet, založený ovšem na měření rušivých
polí-, o důvod víc pro konstrukci vhodných přístrojů. Od minulého
semináře můžeme už přikročit v odborném tisku k publikování
přístroje, sestrojeného k tomuto účelu formou diplomové práce.
Je velmi jednoduchý a realizovatelný i na nejmenším pracovišti,
zabývajícím se elektronikou.
Tento odhad ukazuje, že stínění pracovního prostoru je obvykle opravdu neúčinné a proto je větší pozornost věnována jiným
způsobům, zvláště použití diferenciálních zesilovačů s velkým
rejekčním činitelemf ale ty už nepatří do naší dnešní tematiky.
Dovolím si ještě citovat zakladatele magnetokardiografie, který
uvádí, že dobré stíněná laboratoř pro tyto účely stojí 300 000
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- 7 dolarů - dnes spíše více, protože rostou nároky a klesá dolar.
Zde přechází naše tematika na druhou kolej, kterou by bylo
možno nazvat "Elektrické, magnetické a elektromagnetické projevy
Života". Nebudeme ovšem projednávat o klasických disciplinách,
jako jsou registrace bioelektrických jevů od ekg až po eeg, nýbrž
zaae jen ukázkově si vSimneme nškterých nových i když jejich fyzikální kořeny jsou hodně staré. Vědomě a přísně jsme však na základě odborných recensí minulého semináře - vyloučili tematiku spekulativní, nedostatečně experimentálně podloženou, po
případě snadno metodicky napadnutelnou. Řeknu rovnou, že psychotronice necháváme, což její jest, ani ji zde nepřijímáme, ani
neodmítáme, nýbrž zabýváme se oblastí jevů, která s ní sice souvisí, ale držíme se - troufám si říci - konservativních hledisek.
Přesto - či právě proto - si všimneme ještě důležitého námětu, to jsou jednotky, v nichž vyjadřujeme jednotlivé veličiny.
Dále než století platila soustava jednotek, založená v podstatě
Gaussem, po němž se jedna z magnetických jednotek jmenuje. Výchozími jednotkami byly centimetr - gram - sekunda; vývoj však ukázal nedostatky této soustavy a po období zmatků ve druhé a třetí
čtvrtině dvacátého století dnes vstupujeme definitivně - až na
další - do období Mezinárodní soustavy, tedy SI.
V Gaussově soustavě byla základní jednotkou intenzity pole ,
tedy příčiny magnetických jevů, jednotka zvaná oersted. Názorně
si ji můžeme představit jako I siločáru či lépe trubici na čtvereční centimetr. Ve skutečnosti tato příčina vytváří pole, jehož
charakteristickou veličinou je magnetická indukce, tedy počet
indukčních Čar, či lépe trubic, který je u většiny látek v Gauasově soustavě téměř stejný jako počet siločar; jednotkou je
gauss, jedna indukční trubice na Čtvereční centimetr. V látkách
feromagnetických - železo, nikl, kobalt, Heuslerovy slitiny,

- 8 slitiny Álni, Alnico, ferity, tj. některé kysličníky - je indukčních trubic mnohem více, tedy ml-krát, mí je permebilita, jakási
magnetická vodivoBt. Počet indukčních trubic na čtvereční centimetr je indukce, měří ee na gaussy. Třeba v obyčejných transformátorech je jich několik tisíc na čtvereční centimetr.
Základní jednotkou v mezinárodni soustavě SI je ampér na metr
názorněji říkáme ampérzávit na metr, tedy intenzita pole třeba
80 ampérů na metr může vzniknout, protéká-li jedním závitem 30
ampérů, ale také 1 ampérem v 80 závitech, připadajících na 1 m
délky magnetického obvodu, či setinou ampéru v 8000 závitů, stále tedy teče celkem 1 ampér. na metr. Je tedy tato jednotka mnohem názornější a lépe napojena na praktickou realizaci. Velikostí
se těchto 60 A/m rovná právě 1 oerstedu ve staré soustavě.
Zdánlivý problém je v tom, že ve vakuu je v soustavě SI počet indukčních trubic jiný než silových trubic. Jejich poměr je
dán stálým číslem, které se nazývá permeabilitou vakua, ta se
prostě nepíSe do příslušných vzorců. Jinak permeabilita v soustavě Gauseově a relativní permeabilita v soustavě SI je totéž.
Jednotkou magnetické indukce v soustavě SI je tesle, velikost
odpovídá 10 000 gaussů v soustavě Gauseově. Převod je tedy velmi
jednoduchý. Ve fyzice se vyskytuje ještě jednotka gamma, P , což
je 10"^ gaussu nebo oerstedu, podle stupně nedbalosti těch, kdo
ji užívají. Správně tedy gaussu. Jinak násobky a díly v soustavě
SI značíme obvyklými předponami, tedy kiloampérfrna metr, mikrotesla apod.
Velikost přírodních polí sahá od zemského pole, na které
jsme zvykli a které má velikost něco méně ne2 1 gauss, (tedy v
jednotkách SI asi 0,1 mTs) na obě strany několik řádů. Nejslabší
dosažitelná pole jsou v meziplanetárním prostoru kolem Země, asi
o 5 řádů menSí než na povrchu Země, nejsilnější přírodní pole se
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předpokládají na Jupiteru, asi tisíckrát větší než na Zemi. Mimořádné jsou ovšem poměry na Slunci.
Pole, vznikající bezděčnou i záměrnou lidskou činností jsou
od nejmenších měřitelných, zhruba o 6 řádů slabších než na Zemi,
až asi do 10 T (100 000 gaussu) za obvyklých laboratorních podmínek. Účinky všech těchto polí jsou již čtvrt íitoletí předmětem
intenzivních výzkumu, zvláště na zvířatech i na nižších organismech.
Celkový stav a výsledky možno shrnout tak, jak už naznačeno
na začátku tohoto úvodu :.
První skupina magnetických vlivů na organismy se zabývá ryze
fyzikálními a fyzikálně-chemickými vlivy; jeden příklad, silná
pole řádu jednotek až desítek tesla narušují přímo funkci krve
a jiných tekutin, činnost nervového systému, metabolismus buněk
apod. tyto vlivy l z e do značné míry vysvětlit na základě známých
fyzikálních a fyzikálně chemických poznatků.
Druhou skupinu tvoří pole střední, na úrovni militesla plus
minus dva až t ř i řády. Změny vyvolané magnetickými poli jsou reversibilní, působení na projevy života probíhá na buněčné až molekulární hladině, makroskopicky se projevují jako změny funkce
příslušných orgánů nebo organismů.
Třetí

skupina jsou pole slabá, nebo slabé variace polí

středních. Zatím je málo experimentálního a tím spíše teoretického materiálu. Charakteristické pro vliv těchto polí je aktivní
odezva živé hmoty, jak popsáno výše, jakýsi "zesilovací jev", t e dy pole ovlivňuje děje, jejichž energie pochází z organismu sanotnóho. Přesto se zdají právě tyto jevy nejdůležitější s ohledem na výskyt příslušných situací. Zájem vědy se soustřeďuje
právě do této oblasti. Druhá skupina praktických úkolů je z
oblasti hygieny práce, sahající od změn pracovní schopnosti,
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- 10 např. ve vf poli obvyklých vysilačů, přes riziko narušení činnosti různých stimulátorů poli energetických zařízení, např. grilů,
motorů, trolejů apodo Ta by -nšla být předmětem pozornosti nejen
specialisovaných hygieniků, ale všech, kdo s těmito poli přicházejí do styku* Konečně třetí skupina, možno říci základního výzkumu, sleduje soustavně všechny jevy v této oblasti, byl i bez
konkrétního praktického zaměřeni, spíše se snahou doplnit zřejmé
mezery ve znalosti podstaty těchto vlivů.
Neméně důležité, ale rozsahem zatím mnohem omezenější jsou
znalosti elektrických, magnetických a elektromagnetických polí
vytvářených organismy, po případě cdezvy organismů na působení
těchto polí, tedy vlastnosti látek a tkání v těchto polích. Snad
by tyto poznatky, jako impedanční spektroskopie, měření magnetických vlastností tkání a měření aktivní odezvy mohla později vytvořit zvláštní skupinu.
Zatím je brzy na nějaké soustavné třídění a organizaci práce, naproti tomu je nutný intensivní styk všech pracovníků, kteří se touto tematikou zabývají, aby se zabránilo duplicitám a naopak aby spoluprací přirozeně a organicky vznikaly větší celky.
Tomu účelu slouží také náš seminář. Vítáme velkou účast lékařů
a biologů, kteří k nám technikům přicházejí jako inspirátoři naší práce, která pák vyústí v lepší poznání zákonitostí přírody
a tím i k lepšímu životu všeho lidstva.

J_
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C o u f a l o v á

ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY
Fakulta elektrotechnická ČVUT, Praha
Elektromagnetické pole je polem vektorovým. Kvantitativně jej lze hodnotit podle jeho silových účinků. Celková síla,
l~*+ (~*
působící ve zvolené soustavě ~*
F = Q [E
IT x -*\
Bj, se nazývá
Lorentzovou silou. Může se projevovat dvojím způsobem :
1) jako pohyb
2) jako stav určitého napětí v soustavě.
Elektromagnetické pole v klidu je definováno Maxwellovými rovnicemi. V nich je zachycen vzájemný vztah mezi elektrickými E, D a magnetickými B, H složkami pole, které je těmito
čtyřmi vektory kvantitativně popsáno.
Maxwellovy rovnice můžeme zapsat bu3 v integrálním nebo
diferenciálním tvaru. Realitu přímo popisuje tvar integrální,
vztahující se k reálným objemům, plochám nebi křivkám, diferenciální tvar převádí řešení do elementů, tedy vlastně do
určitého bodu.
Integrální tvar

fa? =

dt

d)E dr = - -2*.
*c
dt
D d S =
dS

=

(1)

(2)

Z Q

(3)

0

(4)

Křivkový integrál v rovnicích (1) a (2) znamená cirkulaci
vektoru po uzavřená křivek c, plošný integrál v S 3) a (4)

L
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- 12 výtok vektoru z dané uzavřené plochy.
Diferenciální tvar
rot

(5)

rot

(6)

div

<?

div

(7)
(8)

0

Bovnice (5) a (8) jsou odvozeny za předpoklad'-;, že funkce v nich
uviděné jsou spojitými funkcemi souřadnic.
H

vektor intensity magnetického pole [k/m]

íT

vektor magnetické indukce (hustoty magnetického

toku) [ W m 2 ]
0

magnetický tok

[wb]

?

vektor intenzity elektrického pole [v/m]

IT

vektor elektrické indukce

|c/m 2 j

(hustoty posuvného toku)
y

posuvný tok [c]

1

votóivý proud [ A ]

7

vektor hustoty vodivých proudů [A/m J

Q

volný náboj [cJ

(D

objemová hustota volných nábojů

Nedílnou součástí Maxwellových rovnic jsou materiálové vztahy,
které umožňuji eliminovat z rovnic (1) až (8) nSkterá ze závislých veličin ke zjednodušení výpočtů. Materiálové vztahy
charakterizují svým matematickým vyjádřením zkoumané prostředí.

t*-^,-
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- 13 ZapíSeme je bufl ve tvaru :
"D

= e E"

(9)

B"

p H

(10)

j"= eÉ*

(11)

(13)

"j = f(E)f

(14)

(16)

7=^É*"

(17)

nebo

(12)

lf= f(H)lf

nebo tenzorově :

"D=£ÍT

(15)

jliT

Prostředí dělíme na
lineární - charakterizují ho rovnice (9) až (11) - parametry
£ , jJb i 5T nezávisí na veličinách pole.
nelineární - rovnice (12) až (14), pt asetry £ , ji, , & jsou
funkcemi odpovídajících veličin pole E, H, E.
homogenní- parametry £ , Ui , Í5" 'ejsou funkcemi souřadnic, jsou
v každém místě prostoru konstantní.
nehomogenní - parametry jsou funkcemi souřadnic (například
rozhraní

dvou prostředí).

izotropní- vlastnosti prostředí v různých smfrech jsou konstantní.
anizotropní - vlastnosti prostředí jsou různé v různých směrech
rovnice (15) až (17).
Všechna reálná prostředí jsou obecně nelineární a alespoň
částečně anizotropní. Velmi Často se setkáme s případy, kdy
je zkoumaná oblast vyplněna nejméně dvěma druhy prostředí
s různými elektrickými nebo magnetickými vlastnostmi. Na rozhraní těchto prostředí se parametry £ , U> , ÍT" (nebo alespoň
jeden z nich) mění skokem. Vzhledem k tomu, že i toto rozhraní je součástí zkoumaného pole, musí pro něj platit Maxwellovy rovnice. Diferenciální operace nelze v tomto případě proi.-.

Vr
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- 14 vést, Maxwellovy rovnice v diferenciálním tvaru ztrácejí
smysl. Musíme tedy použít integrálního tvaru rovnic. Z nich
potom odvodíme pro rozhraní tzv. hraniční podmínky:
n x H2 - n x

= k

(18)

n x Eg - n x

= 0

(19)

n . D, - n . D, • f
8

(20)

n • B3 — n . B^ = 0

(21)

- * •

—•>

- • •

—»

n - normála k rozhraní (obr.l)
k - lineární hustota povrchového proudu, definovaná
vztahem

r lim -45*

Obr.l

At

dl - proud, tekoucí v malé vrstvě rozhraní proužkem o šířce
, kolmému ke směru proudu
^8

ploSné hustota nábojů,

4I- [c/m2]
AS

elementární ploSka rozhraní, na níž je náboj AQ

Pro vSechna reálná prostředí je k = OCk^O j ^ o o ) .
Z rovnic (18) a (19) plyne, že na rozhraní dvou prostředí
jsou tečné složky E a H spojité. Není-li rozhraní nabito, jsou
spojité i normálové složky S, zatím/co normálové složky B jsou
spojité vždy.

. j
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- 15 Klasifikace elektromagnetických polí
Rovnice (1) až (8) charakterizují nestacionární pole.
Většinu jevů, vyskytujících se při řeSení elektromagnetických
polí, lze obecně řešit jako tento případ. Můžeme-li v první
Maxwellově rovnici zanedbat člen -gl'- resp. ? « -

(posuvné

proudy) proti I resp. J (vodivým proudům), řešíme ťilohy kvazistacionární .
J

(22)

rot E = -

(23)

Ě.dp

div D = <?

(24)

D.dS = 2TQ

div I f =

(25)

S =

rot H =

0

ř=

21

= -

-^f-

0

Kvazistacionární se nazývají proto, že používáme podobných
matematických metod jako pro problémy stacionární.
Ufiinlmei-li předpoklad, že se náboje pohybují v čase
konstantní rychlostí, jsou veličiny pole také v závislosti na
čase konstantní a časové derivace tedy nulové. To odpovídá
stejnosměrnému proudění. V Maxwellových rovnicích vynecháme

členy -§£- resp. § | - a -||- resp. í||- a řešíme úlohy
stacionární.

rot H = J

(26)

řfcďr =

rot T = 0

(27)

^T.ďr = 0

div I)

(28)

=?

div"? = 0

(29)

= 0

Jestliže jsou náboje v klidu, nepohybují se, jsou jak
proud 1, tak hustota proudu J je nulové.
Úlohy se nazývají statické.

L
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- 16 rot H = 0
rot E = 0

(30)

div D = <?

(32)

div B* = 0

(33)

(3D

4*

dr = 0
ďr = 0
;'*3S = 2 5

<BB".

ďs = o

Jak jsme již konstatovali, je řeSení elektromagnetických
polí dáno řešením Maxwellových rovnic. Matematicky to znamená řešit parciální diferenciální rovnice prvního nebo druhého
řádu, lineární nebo nelineární. Metody řeSenl můžeme rozdělit
do tří hlavních kategorií (podle způsobu provádění) :
1) analytické metody - řešení získáme v uzavřeném tvaru
(analyticky" vyraz).
2) Numerické metody - řeSení získáme jako řadu diskrétních
hodnot.
3) Modelování -

využíváme určitých analogií mezi řešenými problémy a úlohu modelujeme na
analogických modelech.

Fro kterou z uvedených metod se rozhodneme závisí v prvé
řadě na hraničních podmínkách, jejich složitosti a matematické formulaci. Dále na tom v jaké oblasti pole vyšetřujeme
(ohraničeni, neohraničená) atd. Samozřejmě platí, čím obecnější problém zkoumáme, tím složitější rovnice musíme řešit.
Aby se zjednodušily výpočty, zavádějí se pomocné formule - potenciály, at už skalární <$ či vektorový A nebo Hertzovy polarizační potenciály iTe, " m. Místo složitějších rovnic
pro veličiny póla E, H se řeší jednodušší (z hlediska zdrojových funkcí) pro potenciály. A ze známých rozložení potenciálů se pak určí složky pole E, H.

L
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- 17 Bývá zvykem rozdělovat pole na dvě vzájemně vázaná.
Zdrojem elektrického pole jsou elektrické náboje, náboje
v klidu vytvářejí pouze statické elektrické pole. Pohybující
se náboje vytvářejí stacionární elektrické a magnetické pole.
Toto dělení má omezenou platnost. Pohybuje-li se např. pozorovatel stejnou rychlostí rovnoběžně s nábojem, jeví se mu náboj v klidu, a z jeho hlediska vzniká pouze elektrické statické pole.
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PHOBLŽHY MĚŘENÍ STATICKÍCH POLÍ MAGNETICKÝCH A ELEKTRICKÝCH
E l e k t r o t e c h n i c k á f a k u l t a flVUT, Praha
1. Uvoď
Magnetické p e l * j e c h a r a k t e r i z o v á n o dvěma vektorovými

veli-

činami ;
M a g n e t i c k á
la)

i n d u k c e

a n e j č a e t ě j i používané násobky n l '

I n t e n z i t a
jednotka 1 A m

s

B, jednotka 1 T ( t ě s 1O~3 T a gT

m a g n e t i c k é h o

= 1 0 " T.

pole

H,

(ampér na aetr) a nejSaetěji používané násobky

1

A cm" = 100 A n T 1 , kA m" 1 = 1000 A a" 1 .
V našem případ? jde hlavně o měření magnetických polí v nemagnetickém prostředí (vzduch, voda a také živé organismy) a v
takovém prostředí lze s dostateSnou přesností poSítat s tím, že
obS veličiny jsou vzájemně vázány vztahem
B = £ Q H = 1,256 . 10" 6 H

(1)

kde pQ j e p e m e a b i l i t a vakua, ^i Q = 4<ÍT. 10"^ H m" 1 (hsnry na m e t r ) .
S t a č í tedy m ě ř i t j e n jednu z obou v e l i č i n a druhou v případě
potřeby u r č i t výpočtem podle ( 1 ) .
Podobně j e i e l e k t r i c k é p o l e charakterizováno dvěma v e k t o r o vými v e l i č i n a m i

:

I n t e n s i t a
jednotka 1 V m"

1

e l e k t r i c k é h o

p o l e

E,

( v o l t na metr) a n e j č a s t ě j i používané násobky

1 V cm""1 * 1 0 0 V m" 1 , kV cm" 1 = 1 0 0 000 V m" 1 , kV mm"1

=

1

= 1 000 000 V m " .
E l e k t r i c k á

i n d u k c e

(coulomb na Č t v e r e č n í m e t r ) .

O, j e d n o t k a 1 C m~2

- 19 Pro elektrické pole ve vzduchu lze s dostatečnou přesností
počítat 8 tím, že platí vztah
D = Ép E = 8,856 . 1 0 ~ 1 2 E
Me

(2)

£ 0 je permitivita vakua, £ Q = 8,856 . 1 0 ~ 1 2 P m" 1 (faradů

na metr). U elektrických poli se však obvykle udává jen veličina £.
Veličiny B, H a E, D jsou vektorové veličiny, to znamená, že
nestačí zjištovat a udávat jen jejich velikost. Husí se zjišťovat
a udávat i jejich směr a smysl v prostoru, v našem případě jejich
směr a smysl vůči zkoumanému objektu»
Účinky magnetického a elektrického pole jsou ovšem závislé
též na časovém průběhu veličin B, H a E, D , takže experimenty
se musí provádět při známém a definovaném Časovém průběhu. V tomto referátu se budeme zabývat jen měřením statických polí, tj«
polí neproměnných nebo měnících se tak pomalu, že rychlost změn
nemá vliv na sledované jevy.
2.

Zjišťování indukce a intenzity magnetického statického pole
Hodnoty veličin B a H magnetického pole lze stanovit bud vý-

počtem z elektrického proudu cívek, jimiž se pole budí, nebo přímým měřením.
Stanovení výpočtem z proudu je výhodné tím, že nevyžaduje
žádné speciální přístroje k měření magnetických veličin; vystačí
se s běžným ampérmetrem k měření elektrických proudů. Výpočet je
však prakticky použitelný jen pro několik málo tvarů cívek,
u nichž lse dosti jednoduše a přitom dosti přesně počítat magnetické pole z proudu I, z počtu závitů N a z rozměrů cívek. Jsou
to hlavně s

v
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- 20 K r u h o v á

cívka

s průřezem vinuti malým proti

průměru, kde ve středu je intenzita magnetického pole
MI

H

[A

Km—a

2r

1

m" ; A, m J

(3)

(vis obr.la). Pole je značně nehomogenní a vzorec (3) platí jen
pro malou oblast kolem středu roviny cívky.
D l o u h á

v á l c o v á

c í v k a

( o b r . l b ) , kde ve

střední fcáati dutiny j e i n t e n s i t a pole

„ •

H =

NI

T

[A

1

nf ; A, mj

(4)

To platí pro případ, Že délka cívky L je nejméně 5krét větší
než její průměr d. Oblast přibližně homogenního pole je zde větší než u kruhové cívky, ale je Spatně přístupná.
H e l m h o l t z o v y

cívky

(dvojice tenkých

kruhových cívek s rozměry podle obr*lc). Má-li každá % obou cívek
N závitu, platí pro střední oblast
H = 1,431

H,B

1

[k m" ; A, mj

^

(5)

nf
C)

V:
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- 21 Oblast přibližně homogenního pole je u Helmholtzových cívek
značně větší než u jednoduché kruhové cívky a je dobře přístupná.
Pokud se nepoužije intenzivního umělého chlazení nebo
supravodičů, lze vzduchovými cívkami vytvořit jen poměrně slabá
magnetická pole s intenzitou řádu nejvýše 1 0 3 A m

(u kruhové

cívky a Helmholtzových cívek) až 10* A m" 1 (u válcové cívky).
Tomu odpovídají magnetické indukce řádu 10 J až 10

T.

Je nutné pamatovat na to, že výpoStem z proudu cívky ae
zjistí jen magnetické pole vytvářené cívkou. Výsledné pole
v dutině cívky, kam se vkládají zkoušené objekty, je však dáno
superpozicí pole cívky a vnějšího magnetického pole (zemské magnetické pole, pole blízkých feromagnetických předmětů a vodičů
s proudem). Indukce (intenzita) výsledného magnetického pole je
dána vektorovým souStem indukcí (intenzit) jednotlivých polí. Nenl-li pole cívek značně silnější než vnější pole, nevystačí se
s výpočtem pole cívek a musí se zjišíovat výsledné pole v dutině
cívky přímým měřením.
Pokud nejsou v blízkosti silné zdroje rušivého pole, bývá
intenzita vnějšího magnetického pole řádu 10 A m* 1 (indukce řádu
10~ 5 T ) . Za nepříznivých podmínek může být i značně větší.
Výzkum působení slabých magnetických polí na organismy je
obtížný tím, 2e vnější magnetické pole kolísá (mění se nejen velikost, ale i směr vektorů B a H ) , takže nelze dobře zaručit průběh experimentu při definovaném poli. Kolísání bývá řádu A m"

1

6

(10~ T ) , ale může být o jeden až dva řády větší tam, kde se značně uplatňují technické rušivé zdroje (hlavně elektrická trakce).
Ochrana proti vnikání vnějších rušivých magnetických polí je technicky 7elmi obtížná a tak nákladná, že daleko přesahuje možnosti
běžných laboratoří.

V
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_ o.- „

Pro silnější meg.'. Heká pole t ne-S jaká lze vybudit vzduchovými cívkami, se pe« ílvi elek-U-omagnetů nebo silných pernamentnlch
magnetů. V úzké vzduchové mezeře elektromagnetu lze dosáhnout pole s intenzitou řádu 10 6 A m" 1 (s indukci řádu až jednotek T ) .
Silná pole ve vzduchových mezerách magnetických obvodů jsou
jen velmi málo ovlivňována vnějším polem. Výpočet pólů ve vzduchové mezeře elektromagnetu z proudu cívek není vSak většinou,
dosti přesně proveditelný jednoduchým způsobem a proto se musí
závislost H nebo B na proudu zjistit měřením.
0 metodách a přístrojích k měřeni magnetických polí bylo
referováno na minulé konferenci v r.1975 a zde uvedeme jen
stručný přehled.
Měření magnetkou (tj. výpočet intenzity pole z doby kyvu
magnetky) je stará a pracná, ale poměrně velmi přesná metoda měření z doby, kdy neexistovaly žádné elektrické měřící přístroje
pro magnetické měření. I dnes může posloužit jako nouzová výpomoc,
nenl-li k disposici žádný speciální přistroj pro magnetická měření. Bližší popis způsobu měření je uveden ve sborníku z minulé
konference. Měření magnetkou je použitelné pro slabá pole vzduchových cívek a v místech, kde není v blízkosti žádný feromagnetický předmět,'který by na magnetku působil rušivými silami.
Integrační metoda měření pomocí měřících cívek, nichž se změnou pole (popře otočením cívky v neměnném poli) indukuje impuls
elektrického napětí, vyžaduje již neběžné speciální přístroje
(balistický galvanometr, flusmetr, elektronický fluxmetr). Metoda dovoluje dosáhnout dobré přesnosti a využívá se jí i pro metrologická měřeni, je však nepohodlná a vyžaduje značné zkušenosti.
Měřiče intenzity a indukce magnetického pole s Hallovou
aondou dovoluji jednoduché a snadné měření, Malé rozměry vlastní
sondy dovolují přitom měřit místní (bodové) hodnoty i ve značně

í
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- 23 nehomogenních polích a dovolují měřit v úzkých vzduchových mezerách magnetických obvodů. Měřiče s Hallovou sondou jsou vhodné
pro pole s intenzitou řádu intenzity zemského magnetického pole
a pro pole silnějSí až do největších dosažitelných intenzit a
indukcí. S výjimkou Te slame tru n.p. Metra (měřič s Hallovou sondou 8 rozsahy 0,2 až 2 T, tj. vhodný jen pro silná pole) se u nás
tyto přístroje nevyrábějí.
Měřiče s feromagnetickou sondou dovolují jednoduché a snadné měření podobně jako měřiče s Hallovou sondou, jsou však použitelné jen pro slabá a velmi slabá pole (rozlišovací schopnost asi
až 10~^T, max. měřící rozsah nejvýše asi 10"*P). Také tyto přístroje se u nás průmyslově nevyrábějí.
Měřiče na principu magnetické rezonance, optické a supravodivé magnetometry dosahují vysoké přesnosti měření, některé
jsou použitelné i pro nejsilnější dosažitelná pole, jiné zase
pro extrémně slabá pole. Jsou to vesměs přístroje značně nákladné a Často i provozně náročné, takže jejich použití je omezeno
na speciální laboratoře.
Z dnes vyráběných přístrojů se pro běžné použití hodí jen
měřiče s Hallovou a feromagnetickou sondou a i to jsou přístroje
dosti drahé a nesnadno opatřitelné (s výjimkou Teslametru n.p.
Metra, který je použitelný jen pro silná pole).

3.

Zjišťování intenzity elektrického statického pole
Intenzitu elektrického statického pole lze stanovit bu3 vý-

počtem z elektrického napětí mezi elektrodami, jimiž se pole budí, nebo přímým měřením.
Stanovení výpočtem z napětí je výhodné tím, že k tomu nepotřebujeme žádné speciální přístroje a že se vyhneme obtížnému
přímému měření intenzity elektrického pole.
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Mezi dvěma deskovými rovnoběžnými elektrodami, vzdálenými
od sebe £ [mj je intenzita elektrického pole
U

m"1; V, m j

(6)

kde U £vj je napětí mezi elektrodami (deskami).
To platí pro přibližně homogenní oblast pole kolem středu
plochy desek (nikoli u okrajů desek) £t dále za těchto předpokladu :
Vzdálenost desek Z musí být několikanásobně menší než šířka a délka deseko
V prostoru mezi deskami nesmí být žádné předměty, které by
porušovaly průběh elektrického pole (vodivé předměty a předměty
z dielektrika, které mají poměrnou permitivitu odlišnou od hodnoty i ) .
Při určování intenzity elektrického pole £ z napětí U mezi
elektrodami nesmíme zapomenout na to, že zdroje napětí pro tyto
účely musí být tzv. "mžkké" zdroje, tj. zdroje s velkým vnitřním
odporem. To je nutné z bezpečnostních důvodů, aby tyto zdroje dávaly do zkratu jen malý proud v mezích hodnot neohrožujících
obsluhu. Měříme-li napětí takového zdroje voltmetrem, který nemá odpor ještě značně větší než je velký vnitřní odpor zdroje,
vznikne připojením voltmetru značný pokles napětí mezi elektrodami a po odpojení voltmetru se napětí opět značně zvýSí, tj, mezi
elektrodami bude po odpojení voltmetru intenzita pole značně vyšfií, než by odpovídalo změřenému napětí. Nemáme-li jistotu, že odpor voltmetru je alespoň dvacetkrát větší než vnitřní odpor zdroje měřeného napětí (což odpovídá poklesu napětí při připojení
voltmetru asi o 5 % ) f musí zůstat voltmetr připojený po celou
dobu trvání experimentu, po kterou zkoušený objekt vystavujeme
elektrickému poli*
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při experimentování v elektrickém poli poměrně snadné vyloučit
vliv rušivých polí. Vytvéří-li ae např. elektrické pole deskovými elektrodami, jejichž délka a šířka je několikanásobně větSÍ
než jejich vzdálenost (což je současně dříve uvedená podmínka
možnosti jednoduchého výpoStu intenzity pole z napětí), je prostor mezi elektrodami i dobře stíněn proti vnějším elektrickým
polím. Je třeba jen dát pozor na to, že průběh pole může být
značně zkreslen elektrostatickými náboji na povrchu izolantů
v blízkosti experimentálního prostoru. Izolační nosná kontrukce
elektrod musí být proto dost daleko od tohoto prostoru.
Přímé měření statického elektrického pole je mnohem obtížnější než měření intenzity nebo indukce magnetického pole. To je
způsobeno především tím, že při měření v elektrickém poli lze
těžko splnit požadavek, aby měřící sonda s příslušným vyhodnocovacím zařízením podstatně neporušovala vyšetřované pole.
Analogický požadavek lze dosti snadno splnit u sond pro měření magnetických polí. Sondy pro magnetická měření mohou být
bez feromagnetických součástí nebo s dostatečně malým objemem
feromagnetika, aby měřené pole podstatně nerušily. Tyto sondy
převádějí magnetickou veličinu na elektrický signál, z něhož se
získává údaj ve vyhodnocovacím zařízení. Signál se přenáší ze sondy do vyhodnocovacího zařízení elektrickými vodiči, které jsou
nemagnetické a nevedou velký proud, takže neporušují měřené magnetické pole. Spojovací vodiče mohou být také dosti dlouhé, aby
vyhodnocovací zařízení bylo tak daleko od místa měření, že jeho
feromagnetické součásti nebo rušivá magnetická pole nemají vliv
na výsledek měření.
Při měření intenzity statického elektrického pole je však
situace jiná. Každá sonda, která měřenou intenzitu elektrického
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- £6 pole převádí na elektrický signál vhodný pro další zpracování,
obsahuje vodivé součástí porušující měřené elektrické pole. Aby
nedošlo k podstatnému porušení, musí být rozměry sondy malé proti rozměrům zařízení, jímž se elektrické pole vytváří• Pro pokusy v běžných laboratorních podmínkách nelze použít zařízení
vytvářejících elektrické pole v rozlehlém prostoru, neboí k tomu
by bylo třeba nebezpečného velmi vysokého napětí. V běžných podmínkách lze vytvářet elektrická pole jen v malém prostoru a sondy proto musí mít velmi malé rozměry.
To lze ještě splnit, ale mnohem obtížnějším problémem je
zde přenos signálu ze sondy do vyhodnocovacího zařízení. Vodiče
spojovacího vedení mohou svou přítomností zcela zkreslit průběh
měřeného elektrického pole. Tomu se lze vyhnout několika způsoby
a) Při měření prostorově rozlehlých elektrických polí u zařízení s velmi vysokým napětím lze sondu s vyhodnocovacím zařízením spojit v jeden celek, který se vloží izolovaně do místa měření, nebol sonda i s vyhodnocovacím zařízením může mít v tomto
případě rozměry dosti malé proti rozloze pole, aby nedošlo
k podstatnému zkreslení výsledku měření. Údaj se pak přenáší
z místa měření na stanoviště obsluhy bez použití vodivého spojení (opticky nebo vysokofrekvenčním přenosem). Pro elektrická pole s malou prostorovou rozlohou, jaká lze vytvořit v běžných laboratorních podmínkách, není tento způsob použitelný.
\

Spojovací vedení od sondy k vyhodnocovacímu zařízení se

vede tak, aby leželo na ekvipotenciální ploše (hladině) pole, na
níž je umístěna sonda. Stínění vodičů musí být přitom udržováno
pomocným zdrojem na potenciálu (napětí) odpovídajícím této ekvipotenciální hladině. To lze těžko realizovat. Ke splnění uvedených podmínek je třeba znát předem rozložení potenciálu měřeného pole. To zpravidla neznáme a kdybychom znali, bylo by měření
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- 27 vlaBtně zbytečné, nebot ze zmarného rozloženi lze intenzitu statického pole snadno spočítat.
c) Měří-li se intenzita elektrického pole na povrchu jedné
z elektrod, jimiž se pole vytváří, umístí se sonda do otvoru v této elektrodě a spojovací vodiče i vyhodnocovací zařízení mohou
být vně obou elektrod mimo oblast měřeného pole. Tento způsob je
snadno realizovatelný, nedovoluje však měřit v prostoru mezi
elektrodami vytvářejícími pole.
Sondy pro měření intenzity elektrického pole jsou v podstatě malé kondenzátory, na jejichž elektrodách se měřeným polem
indukují elektrické náboje. Tím vzniká elektrické napětí mezi
elektrodami sondy, které se měří citlivým elektrometrickým zesilovačem, tj. elektronickým zesilovačem s velmi velkým vstupním
odporem. Protože parazitní kapacity spojovacího vedení značně
omezují dosažitelnou citlivost, bývá aenda spojena v jeden celek
8 malým, bateriově napájeným zesilovačem, v němž je vestavěn
i měřící přístroj napájený z výstupu zesilovače. Lze tak sestrojit velmi citlivé indikátory, jimiž lze na dálku zjistit, zda
jsou vodiče elektrického zařízení pod nap? tím, zjistit přítomnost
elektrostatických nábojů na izolantech apod. S takovými indikátory se často setkáváme, musíme si však uvědomit, že nemohou sloužit k měření, tj. k získání kvantitativních údajů, pokud se jich
nepoužije podle dříve uvedeného způsobu a) nebo c ) .
Vstupní odpor zesilovače a svodové odpory způsobují pomalé
vybíjení náboje sondy; měření ve statickém poli je tím omezeno
na určitou dobu (které může být při velmi velkých odporech i dosti dlouhá, např. řádu hodin).
Celkem lze říci, že správné měření intenzity elektrostatického pole (i časově proměnného elektrického pole v oblasti
nízkých kmitočtů) je mimořádně obtížné a že je zpravidla snad-
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mezi elektrodami.
Nakonec je třeba upozornit ještě na jeden velmi důležitý
rozdíl mezi experimenty prováděnými v magnetickém poli a experimenty prováděnými v elektrickém polio
Biologické objekty, tj. živé organismy, se v magnetickém
poli chovají jako nemagnetické látky, nebol jejich poměrná permeabilita se prakticky neliSÍ od permeability vzduchu nebo vody.
Pokud nedbáme velice slabých magnetických poli vznikajících při
životních pochodech v organismu, lze říci, Se se přítomností
zkoumaného objektu magnetické pole prakticky nemění a že platí
hodnoty B a H, které jsme pro dané místo zjistili bud výpočtem
z proudu magnetizačních cívek nebo přímým měřením za nepřítomnosti objektu.
Vůči elektrickému poli statickému nebo pomalu proměnnému
(i střídavá elektrická pole nízkého kmitočtů lze pro tyto případy většinou považovat za pomalu proměnná) se vSak biologické
objekty chovají jako elektrické vodiče. Vložením zkoumaného objektu se proto elektrické pole podstatně změní. Uplatní se zde zná!»O efekt zhuStění silových čar a zvýSení intenzity elektrického
>-le a výčnělků vodičů a odstínění dutin a prohlubin vodičů vůči
poli. Dovnitř vodičů neproniká statické nebo pomalu proměnné
elektrické pole vůbec.
Je-li v prázdném prostoru mezi deskovými elektrodami homogenní statické elektrické pole a intenzitou E = U / Jb , pak po
vložení objektu, např. rostliny do tohoto prostoru vznikne pole
značně nehomogenní. V blízkosti vrcholku a špiček listů rostliny
buče intenzita pole i o jeden nebo více řádů vyS§í než původní
intenzita homogenního pole. To záviaí na tvaru rostliny a na poměru její velikosti ke vzdálenosti elektrod. V místech odstíne*
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- 29 ných okolními částmi rostliny bude zase intenzita pole podstatně
nižší.
SkuteSnou intenzitu pole působící ná jednotlivá místa povrchu objektu nelze měřit a vzhledem ke složitosti tvaru objektu
ji většinou ani nelze počítat. Reprodukovatelné a vzájemně srovnatelné výsledky experimentů lze získat jen tehdy, dodrží-li se
ve všech případech co nejlépe shodnost uspořádání (stejná tvar
elektrod, pokud možno stejný tvar a velikost zkoušeného objektu,
stejné umístění objektu v prostoru mezi elektrodami).
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H r a b á k , CSc

MŽSE1ÍÍ STftÍBAVfCH MAGNETICKÝCH POLÍ
Fakulta elektrotechnická flVUT, Praha

Měřeni střídavých magnetických poli v rozsahu nízkých
frekvencí se provádí prakticky stejným způsobem jako u polí
stejnosměrných. Pokud nejde o pole velmi slabá, zůstává zachováno i pořadí výhodnosti jednotlivých metod - Hallova sonda,
měřící cívka a feromagnetická sonda.
Hallova sonda
Hallovy sondy lze výhodně použít i pro měření nízkofrekvenčních magnetických poli v případě, že je napájena stejnosměrným řídícím proudem. Sašové změny měřeného pole vyvolávají na
výstupu sondy střídavé elektrické napětí přímo úměrné měřenému
poli magnetickému. Protože je výstupní napětí závislé i na orientaci sondy vůSi měřenému poli, lze touto sondou stanovit i směr
siločar magnetického pole a toto mapovat. Maximální hodnoty
výstupního napětí se dosáhne, vstupují-li siločáry k rovině sondy kolmo. Navíc poskytuje Hallova sonda možnost zesílení výstupního napětí a tím i měření poměrně slabých polí asi od 10 A/m.
Mezi výhodné vlastnosti Hallovy sondy patří dále velmi malé rozměry aktivní části sondy, (řádově jednotek čtverečních milimetrů) a velké výstupní napětí. Přítomnost sondy v měřeném poli nenarušuje jeho průběh. Mezi méně' výhodné vlastnosti Hallovy
sondy patří teplotní závislost výstupního napětí, kterou lze
však v určitém rozmezí teplot dobře kompenzovat.
Měřící cívka
Velikost napětí indukovaného v měřící cívce je úměrná
rychlosti změny magnetického toku procházejícího plochou cívky.
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Při měření stejnosměrných polí touto metodou se vyvolává Sašové
změna toku bu3 přemístěním cívky do oblasti s nulovou nebo definovanou velikostí magnetické indukce, nebo rotací resp. vibrací
cívky. Při měřeni střídavých polí je situace jednoduSSl o to,
že změny toku jsou podstatnou vlastností měřeného pole. V případě měření stejnosměrných magnetických poli se používá k měření indukovaného napětí v cívce takových přístrojů, u nichž údaj
není závislý na rychlosti změny, ale na velikosti napěťového
impulsu u.dt = d0.
U periodicky proměnných poli stanovíme jeho velikost ze
střední hodnoty napětí, které změny tohoto pole vyvolávají

I

v měřicí cívce. Můžeme psát
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Levá strana rovnice (2) představuje definici střední hodnoty
indukovaného napěti v měřící cívce, pravá strana je po integraci rovna 4u„.f.S.N.Hm . Maximální hodnotu měřeného střídavého pole vypočteme z rovnice (3)

4.no.f.S.N

(3)

Časový průběh indukovaného napětí a toku jsou v obr.l.

Obr.l
Připojením cívky k voltmetru měřícímu střední hodnotu
napětí přes vhodný usměrňovač dostaneme údaj, ze kterého můžeme, za předpokladu správné polohy cívky, vypočítat i maximální indukci pole B Q m = ft,»Hm. Pokud požadujeme Časové
zobrazení průběhu měřeného pole, musíme výstupní napětí z mě-
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z integračního členu přivést na vstupní svorky osciloskopu.
NejjednoduSŠÍ a často používané zapojení je na obr. 2. Velikost kondensátoru C a odporu R volíme tak, aby součin OJ .E.C
byl roven přibližně 100. Pro frekvenci 1000 Hz použijeme
např. odporu R = 100 kil a kondenzátoru C = 0,16 jiF.

oscil.

mě ne i
cívka

Obr. 2

Při určování intenzity magnetického pole cívkou je třeba věnovat největší pozornost správnému stanovení střední
hodnoty indukovaného napětí. Většina střídavých voltmetrů je
cejchována v efektivních hodnotách sinusového průběhu. Měříme-li sinusové napětí, lze dělením odečtené hodnoty konstantou K

= 1,11 stanovit střední hodnotu tohoto napětí. U mag-

netoelektrickéhe (Deprézského) přístroje s usměrňovačem je
možné tímto způsobem vypočítat střední hodnotu měřené veličiny z efektivní hodnoty i v případě nesinusového průběhu pokud
odečítáme výchylku v lineární Části stupnice.
Použití měřící cívky představuje velmi jednoduchý způsob
určení velikosti i rozložení intenzity magnetického pole.
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Touto metodou lze měřit intenzity polí aei do 1 A/m. Při dalším zvětšování plochy a počtu závitů cívky roste i citlivost
k rušivým polím.
Feromagnetická aonda
Z uvedených způsobů měření intenzity pole je uvedená sonda sice nejcitlivější, ale zároveň málo vhodná. Přítomnost feromagnetického jádra sondy v měřeném poli deformuje jeho průběh. 6ím citlivějSí má sonda být, tím větSÍ jsou její rozměry
a tím více se také uplatní deformační vliv jádra sondy na
okolní pole.
*

Použití feromagnetické sondy pro měření střídavých polí

je založeno na modulaci vstupního napětí sondy střídavým napětím indukovaným v sondě změnami měřeného pole. Frekvenční
rozsah měření je proto omezen napájecí frekvencí sondy. Existují miniaturní sondy s feritovými jádry s kmitočtem napájecího proudu až 1 MHz, které jsou schopny měřit střídavá pole
v,rozsahu nízkofrekvenčních kmitočtů.
Závěr
Při posuzování vlivu střídavého magnetického pole na
chemické nebo biologické děje je třeba si uvědomit, že naměřené závislosti nemusí být výsledkem působení magnetického pole definovaného jeho maximální hodnotou. Byl-li objekt vystaven působení homogenního či nehomogenního pole v obou případech je nutné, pro správné hodnocení výsledků, vědět, jaký byl
časový průběh působícího pole. Obdélníkový a sinusový průběh
o stejné amplitudě a stejném kmitočtu nemusejí mít stejný vliv.
Zatím co u sinusového průběhu určitého kmitočtu počítáme
s jednoznačně definovaným vlivem, jde u průběhu obdélníkové-
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ho o účinky celého spektra kmitočtů, z nichž nejvyšší je dán
maximální strmostí nástupní nebo sestupní hrany impulsu. Již
p ř i malé zmSnč tvaru impulsu dochází ke zrninám skladby frekvenčního spektra a tedy i k možným změnám v účinku na sledovaný objekt. Avšak i u zdánlivě dokonalého sinusového příběhu
se mohou vyskytovat rušivé, velmi krátké impulsy, převyšující svou amplitudou několikanásobně maximální hodnotu základního průběhu. Při vyhodnocování experimentů pak dochází
k neprůkazným závislostem nepř. proto, že se tvar průběhu
mění s rostoucím magnet i začnlm proudem nebo s teplotou apod.
Použití vhodných přístrojů je základní podmínkou reprodukovat elnosti naměřených závislostí. Experimenty prováděné
s aparaturou obsahující přístroje o nichž nevíme co měří, at
jsou to přístroje ručkové či d i g i t á l n í , znemožňují ověřování
pokusů na jiných pracovištích nebo jejich

opakovatelnost

s jiným vybavením.
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V referátu jsou uvedeny měřící metody, které slouží k měření elektrostatických polí. Mohou se uplatnit jak při měření

,

v laboratorních podmínkách tak i pro měření ve volné atmosféře.
Elektrické pole atmosféry
Elektrické pole v atmosféře je vytvořeno náboji vzniklými
ionizací, srážkami a pohybem nabitých vzduchových vrstev. Je
reprezentováno souhrnem záporného náboje Zem?, který je asi
6.10

G / I / , vázaných prostorových nábojů v atmosféře a prosto-

rovým nábojem Kennely-Heavisidovy vrstvy ve výšce přibližně
80 km nad zemským povrchem. Všechny složky přispívající k tomuto poli se mění v závislosti na ča^e, místě, slunečním záření
apod. K usnadnění interpretace naměřených výsledků se zavádí

<

pojem "pěkného počasí", které je definováno jako počasí, při
kterém je elektrické pole málo závislé na místních podmínkách.

;

Převládá kladný prostorový náboj K-H vrstvy a intenzitř elektrického pole na' povrchu Zem? je kolem 130 V/m, její smčr je vertikální. Za jiných okolností, to je např. při bouřkových mracích.
v mlze, při chemickém, nebo mechanickém znečištění ovzduší může mít pole i

horizontální složku a jeho absolutní hodnota do-

sahuje až 10 kV/m; může být i nulové, nebo změnit polaritu.
V literatuře / 2 / je ukázáno, že atmosférické pole se vzrůstající výškou klesá a to vlivem vzrůstu vodivosti prostředí. Jelikož měrná vodivost vzduchu je na 6 km výšky asi lOx větší
než na povrchu Země, je i elektrické pole v této výšce asi 10%
hodnoty na zemi.
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Elektrické pole v atmosféře je též ovlivněno přítomností
staveb, komunikaci a mnoha dalšími č i n i t e l i . Při měření musíme
dbát, aby m5"ící přístroj sám nenarušoval homogenitu pole a nezanášel do měření přídavné chyby.
Metody měření elektrického pole
Přístroje a metody vhodné k měřeni elektrostatického pole
v atmosféře můžeme rozdčlit do dvou skupin.
První skupina obsahuje metody vhodné k přímému mSření potenciálu a intenzita elektrického pole se určuje výpočtem. Ve
většině případů se používá sondy, která přijímá náboj tak dlouho, až se j e j í potenciál vyrovná s potenciálem okolí. Metody
se l i š í ve způsobu vyrovnávání náboje sondy (kolektoru) a okol í . Používá se bu3 zvyšování vodivosti v okolí kolektoru, nebo
oddělování náboje.
K určování potenciálu kolektoru se používá elektrometru,
nebo mířidla s elektrometrickou elektronkou na vstupu. V těchto přístrojích je vyžadován velmi vysoký izolační odpor kolektoru a rovnčž vysoký vstupní odpor měřícího potenciálu. Měření
je ovlivněno odporem prostředí, prouděním vzduchu, vlhkosti
a teplotou. Přesnost měření není zpravidla vysoká, (viz tabulka). Přehled měřících metod první skupiny je v tabulce 1.
PřesnějSí a také citlivějSí přístroje druhé skupiny slouží k přímému měření intenzity elektrického pole. Jsou .založeny na elektrostatické indukci a silových účincích elektrického
pole na nabité částice. Přístroje založené na indukci pracují
na statickém nebo dynamickém principu. Jejich přehled je v t a bulce 2.
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princip
Činnosti

metoda
hrotový kolektor

rozsah
V/cm

přesnest

zvyšování

vítSl než +10

10 - 20%

plamenný kolektor

vodivosti

větší než + 5

10 - 20%

radioaktivní kolektor

prostředí

elektronový kolektor
vodní kolektor
kolektor s rozprašov.

+ (0-20) V/cm
vStši než +kO

oddělováni
náboje

5 ft
1 0 ft

+ 1

1 0 ft

+ 1

10 %

Tabulka 2

princip
Cinnoeti
Indukční
statioký

Wilaonova metoda

siloví
úCinky
pole

V

přesnost

>odle poui.mSř.

Wilsonova kompensaSní
meehanieký kolektor

indokteí
dynamický

rnSMeí
roeaah

metoda měření

••—

i 1 V/cm

6 ft

rotujíoí kondensátor

+ 10 V/cm

5 ft

dvojitý Běřie pole

+0,5 V/cm

1 ft

rotační "Field-mill-

• 0,5 V/em

1 ft

dielektrický miniC

• 100 V/em

1 0 ft

•lektreaováho paprsku

+ 0,1 V/cm

5 ft

leateváho paprsku

4

3.10" V/«m

_JL

1 ft

V:
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Z obou uvedených skupin vybereme dvě metody, které mají
nejširší využití při měření atmosférické elektřiny a věnujeme
jim více pozornosti.
Měření gradientu elektrického pole metodou kolektoru
Předpokládejme, že do stálého vnějSfho pole o intenzitě
E

vložíme nenabitý vodič, jehož vodivost je v každém bodě

větší než nula. Ve vodiči vznikne přechodový pohyb elektronu
tak, aby povrchové rozložení náboje vytvořilo indukované, neboli sekundární pole o intenzitě E l t pro níž platí
Eo *

= 0

(1)

Je-li splněna rovnice (1) , dosáhne se rovnováhy. Náboj se
rozdělí po povrchu vodiče s hustotou Oá , pro níž platí
ds = Q

(2)

Za ideálních podmínek je potenciál na povrchu vodiče konstantní a je totožný s elektrickým potenciálem místa, v němž se vodič machází. Toto místo označujeme jako referenční bod a vodič
jako kolektor (potenciální sondu), čas, kterého je potřeba,
aby kolektor dosáhl hodnoty potenciálu referenčního bodu s chybou 1% se označuje jako doba vyrovnání T

In 100 = 4,61 T " k

(3)

kde L^ je relaxační doba kolektoru

(4)
Rjj. je přechodový odpor vzduch-kolektor a C je kapacita kolektoru vůči zemi.

v
- 40 Uvedli jsme, že potenciály referenčního bodu a kolektoru
jsou stejné jen za ideálních podmínek, tj. např„ pro kolektor
kulového tvaru volně umístěný v prostoru. Ve skutečnosti je
kolektor uzpůsoben k měření a je spojen s měřícím přístrojem.
Náboj, který je určen rovnicí (2) se rozdělí v poměru kapacit
jednotlivých částí měřícího zařízení a potenciál kolektoru
může být jiný než potenciál referenčního bodu. Jak dále plyne
z rovnice (3), dosáhne potenciál kolektoru 99% hodnoty potenciálu referenčního bodu až po době T y . Interval měření musí
být proto delší než doba vyrovnání a také intenzita pole £
mUjSÍ být během této doby konstantní.
U vzduchu může.dosáhnout T y hodnot řádově 1 0 J - 10'sec,
což jsou hodnoty pro praktická měření zcela nevyhovující.
Zmenšení T y se dosáhne zvětšením vodivosti,prostředí, ve kterém se nachází kolektor. Vyrovnání náboje pak probíhá intenzivněji.
Radioaktivní kolektor
Zvětšení vodivosti prostředí se dosahuje u radioaktivního kolektoru ionizací nejbližšího okolí kolektoru. Představme
si pro jednoduchost kolektor ve tvaru plochého kovového kroužku, na jehož povrchu konči některé siločáry elektrického pole
intenzity E . Je-li na plošce nanesen radioaktivní preparát,
je prostředí nad ní ionizováno, tzn., že jsou neutrální molekuly plynu štěpeny na kladné a záporné ionty, které jsou nosiči elektrického náboje. Silové účinky elektrického pole způsobuji, že se okamžitě po vytvoření iontového páru začne kladný
ion pohybovat ke kolektoru a předá mu svůj náboj, záporný ion
se pohybuje od kolektoru a indukuje na něm náboj opačné polarity.

Y

H
.i

V

v
- 41 -

Je-li kolektor umístěn ve volném prostoru, nevykonávají
ionty jen pohyb způsobený elektrickým polem, ale působí na ně
i proudění vszduchu a unáší je ve směru proudění bez ohledu
na jejich polaritu. Tak se může stát, že se při větších rychlostech proudění posune ionizovaná oblast zvětšující vodivost
prostředí mimo kolektor a změní tím polohu referenčního bodu.
Kychlost iontů v,, způsobená elektrickým polem ve vzduchu,
je pro intenzity 100 až 150 V/m asi 3 cm/sec. V přízemní vrstvě prakticky neustálé proudění v rozsahu minimálně 20 až
30 cm/sec. Při laboratorních pokusech na modelu elektrického
pole bylo v uzavřené laboratoři o objemu 200 m

pozorováno

neustálé proudění v rozsahu 5 - 1 5 cm/sec o
Je tedy možné, Že pohyb iontů může být ovlivněn při měření malých intenzit převážně prouděním, při měření velkých intenzit převážně silovými účinky elektrického pole, nebo může
být výslednicí obou složek.

r

I

v
Pohyb iontů v okolí kolektoru nás sajímá z několika důvodů.
a} Počet párů iontů ^ n vzniklých za čas E* t v důsledku ionizace se v malém objemu nad kolektorem rozdělí. Část iontů
odevzdá za stejný čas svůj náboj kolektoru a druhá část
na své dráze v téže době rekombinacl zaniká. Pro celkový počet*
vzniklých a zaniklých iontů za čas & t platí

(5)
První člen na pravé straně rovnice (5) určuje proud tekoucí na kolektor a přes izolační odpor kolektoru a odpor měřícího zařízení k zemi. Tento proud roste nejdříve lineárně
se vzrůstající intenzitou pole až dosáhne stálé hodnoty, odpovídající stavu nasycení. Rychlost iontů je určována zejména
složkou v-^ (obr.l). Při stavu nasycení odevzdají všechny ionty příslušné polarity svůj náboj kolektoru, takže proud

««• it %

(6)

kde e Q je elementární náboj elektronu. Rekombinace je v tomto
případě nulová a druhý člen rovnice (5) je tedy roven nule.
V nejbližším okolí kolektoru je pak největší vodivost.
Je-li rychlost iontů určená složkou v, menší než rychlost
určená složkou v 2 , zúčastňuje se vyrovnávání náboje na kolektoru jen část iontů. Druhá část, určená rovnicí
2

(7)

zaniká rekombinací. (V rovnici (6) je ^ hustota ionizace
a K je koeficient rekombinace). Rekombinací vznikají neutrál
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ní atomy a molekuly, které se již vyrovnávání náboje na kolektoru nezúčastňují.
Protože koeficient rekombinace je kromě jiného závislý
také na rychlosti iontů a se vzrůstající rychlostí klesá, je
proudění žádoucí, nebol se v důsledku toho poměr 6 n / 6 t
v rovnici (7) a (5) zmenšuje. Přeaáhne-li rychlost proudění
jistou mez, jsou unášeny i ionty, které se zúčastňuji vyrovnávání náboje na kolektoru a na své dráze zanikají rekombinací.
V rovnici (5) převládá druhý člen a vodivost v okolí kolektoru se zmenší.
b) Víme, že ionizace probíhá pro nejnižší energie ionizujících
částic, to je na konci dráhy, podle Braggovy křivky. Znamená
to, že největšího počtu párů iontů na jednotku délky se dosáhne na konci uoletové dráhy částic. lak vznikne v určité vzdálenosti od kolektoru oblast, kde ionizace dosahuje více než
dvojnásobku své původní hodnoty. V této oblasti se vytvoří
prostorový náboj, který zpomaluje tok iontů na kolektor a brzdí vyrovnání náboje. I v tomto případč proudění zmenšuje vliv
prostorového náboje.
c) Proudění vzduchu může způsobit značné chyby při měření. Jeli směr pohybu iontů v důsledku sil na ně působících jiný než
horizontální, je poloha referenčního bodu vzdálena od místa,
ve kterém se nachází kolektor.
Praktické provedení radioaktivních kolektorů musí být takové, aby tvar kolektoru omezoval vertikální pohyb iontů vlivem proudění a aby chránil radioaktivní preparát. Vrstvička
radioaktivní látky se nanese na povrch tak, aby byl vytvořen
uzavřený zářič. Při volbě této látky vycházíme z toho, že ionizovaný prostor kolem kolektoru má být malý a specifická ionizace velká. Tomu vyhovují zejména </- zářiče, neboí délka do-

fSu.-s.--
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částic ve vzduchu je jen několik centimetrů a speci-

fická ionizace je pro stejnou energii u oL částic několikanásobní větší než u záření fi> nebo ^* .
Přehled radioizotopů vhodných pro kolektory udává tabulka 3.
Tabulka 3

isotop

poločas

počáteční
energie
MeV

přídavné
sáfení
MeV

dolet
ve
vzduchu
cm

0,06

3,28

AmericiuB
-,,
95 A m 2 4 1

458 roků

5,480

Plutonian
94 Pu 2 *9

24 400 roků

5,147

Polonium
84 P o 2 1 0

138,5 dni

5,298

0,8

3,93

3,7

Uran

~,fi
92 1 T J 8

4,56.10* roků

4,15

0,05

2,7

Thorium

, -,,
90 B T * *

l,39.1010roků

3,98

0,075

3,75

8.3.104 roků

4,68

0,254

3,19

3,44.104roků

5,0

0,383

3,67

Ionium

23Q

90 I«T J 0

Protaktinium «,.,
91 P a 2 3 1

Vidíme, že jak izotopy americia tak i plutonia se vyznačují
značnými poločasy a proto je můžeme při použití v kolektorech
považovat za stálé. Není tomu tak např. u polonia 210, kde se
již po 138 dnech rozpadá polovina původní aktivní hmoty. Ve
větSině případů je také poloniový kolektor značně choulostivý na otčr, protože je zpravidla vyroben elektrolytickým vyloučením polonia na kovové podložce.
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- 45 Velmi dobrých výsledků lze dosáhnout s americiovým kolektorem s izotopem 241. K výrobě plošného zářiče a americiovým
izotopem se používá metoda práškové metalurgie.
Provedeni radioaktivního kolektoru, které dobře vyhovuje
uvedeným požadavkům je nakresleno na obr.2. Na kovové tyčí 1,
která je uchycena na izolátoru
měřícího zařízení je upevěn
kovový kolektor 2, v jehož
spodní části je plošný
zářič 3. Kroužek 4 je možno posouvat po kovové tyči a
a vymezit tím dolet částic.
Kroužek také omezuje vertikální proudění a je-li
v horní krajní poloze, chrání zářič při montáži a přepravě.
Naměřená hodnota potenciálu je značně závislá na rychlosti
proudění vzduchu v případě, že R k

R v s t , (H k je přechodový

odpor kolektoru a R v s t je vstupní odpor měřícího přístroje připojeného na kolektor), tzn. při zatíženém kolektoru. Při E k R v s t
se tato závislost podstatně snižuje. Podobný vliv má R y a t na
požadovanou intenzitu zářiče . Čím je B y a t menší, tím je třeba větší intenzitu zářiče,.
Pro určení napětí kolektoru mažeme použít bu3 proudovou,
nebo napěťovou metodu. Při proudové metodě necháváme protékat
proud z kolektoru odporem a úbytek napětí měříme elektrometrem,
nebo

elektrometrickým voltmetrem. 3 ohledem na poměr signál 12
šum je potfeba použít odporu « z řádově 10
.
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- 46 Druhý možný způsob měření potenciálu kolektoru je použit í napěťové metody. Napětí nezatíženého kolektoru měříme
,13
elektrometrickým voltmetrem, jehož vstupní odpor má být 10
až 1 0

14

flotační měniče typu "field mill"
Princip práce rotačního měniče spočívá v průtoku náboje
vyvolaného indukcí přes odpor R (obr.3), kterého se dosáhne
střídavým stíněním desky M před účinky elektrického pole.
Jestliže je deska M vystavena působení elektrického pole, indukuje se na ni náboj -Q. Je-li deska stíněna, vrací se náboj
př%s odpor R do země a vyvolá na něm napěíové pulsy o velikosti
u =-

.d(ES).
dt

. £o . R

(7)

Průběh tohoto napětí bude dán změnou plochy vystavené působení elektrického pole a intenzity E s časem
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- 47 U těchto přístrojů bývá paralelně k zatěžovacímu odporu 2
připojena kapacita, která při dostatečné velikosti zaručuje
nezávislost výstupního napřtí měniče na rychlosti stínění
a odkrývání mařící desky.
Tento přístroj dosáhl největšího rozšířeni a tylo s ním
dosaženo výborných výsledků (1 V/cm + 1%). Měnič je tvořen měřící elektrodou, která má tvar upravených kruhových výsečí,
notující stínící deska má rovněž tvar kruhových

výsečí a stří-

davě vystavuje měřící elektrodu působení elektrického pole.
Na ploše měřící desky se indukuje náboj q, který při zastínění vyvolá proud

i = dq/dt. Tento proud

průtokem zatěžující

impedancí vyvolá signálové napětí, které nese informaci o velikosti intenzity elektrického pole. Tvar tohoto napětí závisí na tvaru elektrod a jeho amplituda na intenzitě pole.
Střídavé napětí vzniklé v měniči je přivedeno na střídavý zesilovač s velkým vstupním odporem a po zesílení a filtraci je synchronně detekováno. Referenční signál pro synchronní
detektor je odvozen z otáček motoru, který otáčí stínící
elektrodou.
Při měření pomocí rotačního měniče se vyskytuji chyby,
jejichž příčinou může být například změna konstantního potenciálu vlivem změn teploty a charakteru prostředí, změna dielektrické konstanty prostředí, svod izolantů vlivem zvýšené
vlhkosti vzduchu apod.
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VPLYV ELEKTROSTATICKÝCH A ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ NA VZDUŽNÉ"
IONTY A VÝSLEDOK ICH MERANIA
Výskumný ústav humánněj bioklimatologie, Bratislava
Pri meraní vzdušných iontov pristrojom Ion Collector System Model 412 firmy Royco Instruments sme pozorovali, že pri
přechode niektorých osob, najma Sien, vykázal přístroj mimoriadnu výchylku. Ukázalo se, že išlo o osoby oblečené do šiat z umělých vlakien alebo nosiace topánky s podošvou z umelej hmoty.
Bolo teda prirodzené sa domnievať, že ide o elektrostatické polia prislúchajúce kontaktným nábojom na oděve. To bolo potvrdené tým, že osoba v topánkéch s podošvou z umelej hmoty přešla
okolo přístroje raz obutá, pričom počet iontov vykázal ntfhly
výkyv, druhý raz přešla té istá osoba okolo prístroja vyzutá
a výkyv sa nedostavil.
Nebolo však jasné, do akej miery ide o vplyv na počet iontov vstupujúcich do tunela kolektore a do akej miery o vplyv
elektrických polí na meraciu aparaturu samu.
Preto bol udělený kontaktný elektrostatický náboj předmětu
oválného tvaru rozmerov 15x2,5 cm a předmět bol posúvaný okolo
tunela kolektore, ktorý je vodivý a uzemnený (obr.l). Předmět
neměnil údaj přístroje o počte iontov, pokiaí sa nepřiblížil
k ústiu tunela : pri pomalom přibližování počet iontov udávaný
pristrojom sa měnil. Nápadné však bolo, že při rýchlom pohybe
nabitého předmětu okolo ústia zberného tunela sa dostavovala
prudká výchylka pikoampérmetra, meriaceho nasýtený prúd
sprostredkovaný vzdušnými iontami. Při přibližovaní nabitého
předmětu sa dostavovala výchylka jedním smerom, při oddalovaní
směru opačného. Jav svědčil teda o účinku pohybujúceho sa ná-
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Obr,!

boja, teda o posobení elektromagnetickéj indukcie na aparaturu
se.au. Aby aa odlišil úSinok na distribuciu iontov vo vzduchu od
účinku na aparaturu bolo i ustie tunela překryté vodivou mriežkou, ktorá nekladla prúdu vzduchu prakticky žiaden odpor, lebo
údaj o počte vzdušných iontov sa na přístroji neměnil oproti
počtu bez zaradenej mriežky. Mriežka bola vodivo spojené s telesom tunela a tak bol celý priestor tunela odtienený voči pcSsobeniu elektrostatickéj a elektromagnetickéj indukcie„
Fri meraniu počtu vzdušných iontov za týchto podmienok sa
dostavoval len pokles alebo vzostup iontov podlá náboja předmětu
a známienka měřených iontov, ale chýbali prudké výkyvy pikoampérmetra při rýchlom pohybe nabitého předmětu.
Výsledok tohoto pokusu svědčí o dvojakom účinku elektrostatických nábojov na výsledky merania vzdušných iontov uvedenou metodikou : statický náboj jednak mění distribuciu iontov vo
vzduchu, jednak že elektromagnetické indukcia vyvolaná pohybom
velkých nábojov v blízkosti meracej aparatury spBsobuje nárazo-
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Tento druhý rušivý jav je možné odstranit dokonalejším odtienením kolektorových dosák, prvý jav vSak je nutné brat do
úvahy při posudzovanl vplyvu iontovéj klíny na Člověka, lebo
prosté zmeranie počtu kladných a záporných iontov vo vzduchu
eěte vobec nemusí znamenat, že néjdená formula je platná i pre
Sloveka alebo preenejšie pre niektorých ludl, ktorl pobývájú
v tejto elektroklíme. leh vlastně neboje ju totiž velmi silné
ovplyvňujú na iných plochách v miestnostiach, na obkladoch
stien, podlah, nábytku, ako ame sa přesvědčili pri meraní
vzdušných iontov v klimatickéj komoře, kde ame namerali nezvyčajne vysoký koeficient unipolárnosti. Příčinou sa ukázal byť
kladný elektrostatický náboj obkladov stien komory.
Samozřejmé zaleží na pohyblivosti meraných vzdušných
iontov. Nejpohyblivejšie vzdušné ionty s elektrickou pohyblivostou až 2 cm . V" 1 , a

reagujú na přítomnost elektrostatic-

kých nábojov nutné rychlejšie než ionty s pohyblivostem malou.
Nakolko rozdiel v pohyblivosti vzdušných iontov je niekolko
rádov (tab.l), znamená to, že změny v elektrickéj klíme prostredia člověka sa týkajú hlavně lahkých iontov, ktoré sú vlastně
indikátorom čistoty vzduchu a sú pokladené za hlavného nositele
fyziologických ú&inkpv. Střetáváme sa tu teda a dvoma veličinami,
charakterizujúcimi električku klímu a mikroklímu, bez toho, že
by ame vedeli, ako tieto veličiny a ich změny, vyvolané novými
látkami, používanými k stavbr príbytkov a k odievaniu, ovplyvňujú životné pochody, zdravie a život moderného člověka.
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Tabulka 1.
Velikost a pohyblivost iontov (Pavlík, 1964).
Druh iontu

lahké

poloměr iontu /nm/

pohyblivost iontu

0,7 až 1,0

1-2

středné
meněie

8

0,01

vaSSie

8 až 25

0,01 - 0,001

íažlsé
ultratažké

25 až 55

55

0,001-0,00025
0,00025

Legenda k obrázku.
Usporiadanie pristrojov pri pokusoch
1. Těleso neeúce elektrostatický náboj (materiál PVC, rozměry
15 x 2,5 cm)
2* Iontový stjerač (výrobok Royko Instruments, Model 412)
3. Pikoampérmetr (vyrobok Keythley Instruments)
4* Zdroj polarizaSného napatia (výrobok Hoyko Instruments)
5* Fredzesilňovače (výrobok Metra Blansko, typ Z 36)
6. Dvojkanélový zapisovač (výrobok Metra Blansko, typ ZiHg).
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VPLYV MAGNETICKÉHO POÍA NA DISTRIBÚCIU

86

Rb U MYŽÍ

Prírodovedecká fekulta UPJS, Košice

Úvod

Živé organizmy poбаз svojho fylogenetického a ontogenetického vývoja sú pod vplyvom fyzikálnych a chemických
vlastnosti prostredia,Tieto vplyvy aj ked"sa v histórii našej
planéty menia predstavujú podmienky pre homeostázu vnútorného
prostredia organizmov «Rýchly rozvoj civilizácie vplyvom revolučných technických zmien v poslednom období má za následok
vzrastanie obáv o znečisťovanie prírodného prostredia.V tomto
prípade nejde nám o znečisťovanie látkami anorganického alebo
organického pôvodu,ale o znečisťujúce fyzikálne faktory vplývajúce na Sivé organizmy,napr.ionizujúce žiarenie,elektromagnetické,magnetické polia a inéo
V našej experimentálnej práci už po niekoľko rokov
sa zaoberáme sledovaním kinetiky distribúcie niektorých rádionuklidov v živočíšnom organizme,po prípade vplyvom ionizujúceho žiarenia na túto distribúciu,Za predpokladu,že magnetické pole môže primárne pôsobiť na iónové presuny v bunkách a
telesných tekutinách je možné očakávať aj zmenenú distribúciu
prvkov u organizmov ovplyvnených magnetickým poľom.Preto sme
sa rozhodli sledovať distribúciu

V:

Ttb u myší ovplyvnených mag-

v
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netickým polom.

Materiál a metoda
7 experimente boli použité myši,samcetkmeňa AB-Jena/
Gatt« г vlaatného ehovu,váhy 16-20 g',ktorým bol podávaný intraperitoneálne 8 Tlb то forme RbCl v množetve lOjuCi jednej myši.
Zvieratá boli umiestnené v okrúhlýeh krabiciach z plexiskla o
pri§mere 11 cm a výšíce 2,5 cm medzi cylindrickými pólovými nástavcami Elektromagnetu podl'a Prof.P.Weiasa,vyrobeného firmou
Polytechnik v Karl-Marx-Stadte.Intenzita magnetického poTa bola
''max
360
360 A/m.Pomer R^^
• pracovnom priestore magnetu bol 336 A/m
a časová atabilita bola lepSia ako 1%.
H m a z - intenzita magnetického pol'a uprostřed krabičky
H

min ~ ^-п*епг^*а magnetického pol'a na okrajoch krabičky

Myši boli exponované v magnetickom poli 2 hodiny a potom boli
usmrtené éterom a boli im vypreparované jednotlivé orgány.
Vzorky boli merané na Automate pre meranie Jtádioaktlvnych vzoriek NZQ - 615.Výsledky boli vyjadřované radioaktivitou na gram
váhy a percentuálně»
Výsledky a diskusia
Je vSeobetne známe,Se rubidium sa v SivočlSnom organizme distribute rovnoměrné.Při našich predchádzajúcich sle-

V
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dovaniaeh sme zistili,že

Tib do 12-tich hodin sa distribute

podi'a metabolického významu a aktivity jednotlivých orgánov,
orekrvenia ako aj ich vzťahu k depotom /I/.Tito skutočnosť
je zřejmá aj z obrázku 1 a 2,kde je znázorněná kinetika distribúcie 8 Tlb u myší po intraperitoneálnej aplikáeii od 1/212 hodin a au*časné je tam znázorněná aj distribtícia

Tib u

myší 2 hodiny exponovaných v magnetickom poli.U myší exponovaných v magnetickom poli sa výrazné prejavuje zníženie kumulácie

Tib v jednotlivých orgánoch.Tento pokles je výraz-

ný hlavně u sleziny,pankreasufnadobli5iek ,tenkého a hrubého 5reva,srdca,obličiek a v krvi*
Percentuálně rozdelenie radioaktivity v orgánoch
je na obra3»NajvaSšl podiel

nb sa nachádza v celkovom zbyt-

ku, ktorý zahrnuje Icožu,svalstvo,kostru a nepreparované orgány .Oproti neovplyvnenýai myšiam je výrazné zvýšené vylufiovanie
ktoré představuje množstvo rádiorubídia v moSovom mechúre a
v podstielke.
Je známe,že retencia prvkov v organizme závisí
od ich rozpustnosti a disociácie ako aj od vazby na makromolekuly .Výrazný pokles množstva

Tib vo všetkých orgánoch po

expozicii myši magnetickým poTom si vysvetTujeme primárným
fyzikálnym vplyvom magnetického poTa na elektricky nabité
časti buniek a tělesných tekutínoTento vplyv na ióny sa uplatni aj na námi podané

Ttb.Polarizácia rubídiových iónor a

aktlvnych miest makromolekul sa vplyvom magnetického pol'a mění, čoho ddsledok je zníSená vazba rubidia na makromolekuly*
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V disociovanej forme prítomné rubidium aa z krvi rýchlo stráca a objavuje aa vo zvýšenej miere v mofii»
V iných našich experimentoch sme sledovali distribúciu rádiojódu u myší neožiarených aj ožiarených rontgenovým
žiarením aj

Co/2/.Zmenenú kinetiku distribúcie u ožiarených

zvierat ame pripisovali primárnym a sekundárnym vplyvom ionizujúceho žiarenia na organizmy/3,4/.Výsledky distribúcie korešpondujú so známymi postupujúcimi patofyziologickými a patologickými zmenami po ožiarení«V prípade účinkov magnetického poľa nami zistená smena distribúcie by mala byť nie dôsledkom,
ale príčinou zmien v Štruktúre a chovaní systémov pod vplyvom
magnetického poľa.

Záver

Záverom možno konštatovať,že výrazný pokles

Rb

u myší ovplyvnených magnetickým poľom možno pripísať primárnemu vplyvu magnetického poľa na hmotu,t.j.zmenou v chovaní
sa iónov v organizme.iónové presuny sa uskutočňujú na fázových
rozhraniach,ktoré v bunkách predstavujú meabránový systém.
Význam týchto zmien v presunoch iónov je pre bunku a celý organizmus rozhodujúci*
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Text k obráskom
obr.l a 2
Porovnanie kinetiky distribúcie

Rb s distribúciou 2 hodiny

exponovaných myší v magnetickom poli vyjádřené radioaktivitou
na g/váhy
Tab.l
Percentuálně vyjadrer.ie orgánov distribúcie

Tib u myší0

i;

Tab.

orgány

(

í

podstielka
thynus
srdce
plóca
Štít.211.
panlcreas
alezina
pečen
žalúdok
tenké Sr.
hrubé Sr.
nadobliSky
obličky
pohl.žl*.
MOZOg

moS.mech.
zbytok
obsah t.t.

1/2 h
1,22
0,21
1,44
1,26
0,14
2,16
1,39
15,19
2,02
18,78

8,9
0,08

4,73
2,47
0,12
0,81
31,10

6,8

1 h

3 h

0,67

2,52
0,62
1,10
1,49
0,18
1,76
1,95
11,68
3,52
10,67

0,30
1,35
1,21
0,10
2,74
2,16
14,58
2,01
19,99
7,88
0,08
4,23

1,67
0,17
0,83
33,01
6,48

5,5
0,18
3,64

1,3
0,33
1,05
44,42
6,03

1

6 h

12 h

2 h magn*

6,49

5,06

7,65

0,67
1,16
1,51
0,18
1,86

0,75
0,86
1,59
0,20
1.35
1,42
12,29
1,34
9,28
4,19
0,01
2,73
1,91
0,87

0,69
0,74
1,32
0,36

1,33
12,43
1,87
10,13
5,76
0,09
3,67
1»25
0,50
1,53
42,15
6,24

0,6
48,35

4,55

1,75
1,20
15,52
3,16
11,55
6,31
0,09
3,41
1,18
0,26
0,58
39,76
.3,39

\J1

co

1 .

tr

1;

rif

žalúdok

pťúca

krv

srdce

1.10

i

•o

obličky
i

pohlavně žlázy

zbytok

mozog

r.

1.105

1.10"

123

6

12

12 3

6

5.1

5.10

12

12

123
hod.

123 6

12

*>i

410 5

štítná žláza

thymuš

pankreas

slezina

3

2

1.10"

i

S

nadobličky

i

tenké črevo

hrubé črevo

pecen

;•

1.10"

, 1 1 1

123

6

12

123

6

12

123

hod.

t .

6

12

123

6

12

i

íd_
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0 MOŽNÍCK MECHANIZMOCH VPLYVU MAGNETICKÉHO PÓLA ZEMĚ NA SPA*NOK
ČLOVĚKA

Stavebná fakulta S V S T , Bratislava

Dnes nikto nepochybuje o tom, že prirodzené elektromagnetické polia vplývajú na biologické systémy. Skór sa diskutuje
o možnýah mechanizmoch tohto vplyvu a hladajú aa modely, ktoré
by reálné interpretovali pozorované javy. Třeba

povedat, že

ob.iasňovanie mechanizmu je na úrovni hypotéz a vela préc má
obsahové protirečivý charakter.
Povodně sa předpokládalo, že akýkolvek možný vplyv elektromagnetických polí (EMP) na organizmy musí byt podmienený urSitými energetickými reakciami EMP s látkou, tj. přeměnou elektromagnetické j energie na iné formy, pri ktorej vznikájúci efekt
závisí od velkosti posobiacej energie EMP. Část autorov rieši
problem na základe LQRENTZOVEJ sily, ktorá posobí na polty bujúci
sa ion. V živých tkanivách je transport iónu biologicky doležitý a táto sila može prisposobovat rychlost přechodu napr. cez
membránu buňky, Čo súvisí so změnou membránového potenciálu.
Avšak za ovela pravděpodobnější sa uvadza tzv. magnetoelektrický efekt, kedy pod účinkom magnetického póla vzniká
gradient elektrického potenciálu v krvných cievach.
lna skupina autorov vidí základnu příčinu Momagnetických
efektov v orientécii diamagnetických alebo paramagnetických molekul účinkom magnetického póla, druhí předpokládájú, že toto
pole može vyvolávat deformacie valenčných uhlov v molekulách
a další ai všímajú orientaciu spinov molekul v magnetickom poli.
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- 62 V niektorych prácach sa teoreticky zdovodňuje, že permanentně homogenně i nehomogenně polia by museli byt rádove aspoň
10

krát intenzivnějsie než zemské magnetické pole, aby mohli

byt biologicky významné, pretože spontánně teplotné fluktuácie
v biologických autosystémoch stačia maskovat ich vplyv.
OvSem teoria informácie prisposobené potřebám biologie dost
dobré vysvětluje účinok slabých polí (podprahové intenzity) na
živé systémy. Biologické efekty nezavisia od velkosti energie,
ktorá sa vnáša do určitého systému, ale na přenášanej informácii.
Signál nesúci informáciu vyvolává iba znovurozdelenie energie
v systéme, reguluje v ňom prebiehajúce procesy.
Autor článku vo svojej práci z roku 1971 experimentálně
ověřoval možný vplyv geomagnetického póla (GMP) na spánok člověka. Stridanie aktivity a odpočinku je všeobecným zákonom v živé j přírodě. Spánok člověka je potřebný, lebo při ňom prebiehajú obnovné metabolické procesy v jednotlivých orgánoch těla i v
samotnéj súatave.
Ukázalo sa, že kvalita spánku jedinca je závislá od jeho
Ořientácie voči vonkajSiemu G..IP.
Při vysvětlovaní mechanizmu vplyvu třeba vychádzat z týchto faktov :
a) Magnetické pole Země je velmi slabé, makroskopicky nehomogenně vektorové pole.
Má permanentnu a variabilnú zložku.
b) Centrálny nervový systém (CNS) obsahuje obrovské množstvo
neuronov, ktoré vytvárajú neuronové siete. Týmito sieíami
sa vedu informácie zvonka i odpovede prostrednictvom zmien
membránového potenciálu.
c) V krvi sú volné nosiče náboja, ktoré sa pohybujú nerovno-

L

V

v.

^ V
'i
- 63 -

4

merným pohybom. Zrýchlenie týchto nosičov pri systole srdca

I

je pomerne velké.

|

d) Viskozita krvi je pri teplote ludského tela relatívne malá,

••;

í

'

elektrická merná vodivost velmi dobrá..
e) Orgány ludského tela (mozog, srdce, svaly, plúca apod.) majú
vlastné magnetické polia, ktoré boli zmerané supravodivým

S

kvantovým magnetometrem SQUID.
Na základe týchto údajov sa zdajú byt možnými tieto mechasizmy :
1) láikropulzácie GMP v rozsahu 0,5 - 3,0 c/s môžu vyvolávat desynchronizáciu v CNS tým, že sa naväzujú na štruktúry kôry
velkého a stredného mozgu.
Zvyšujú aktivitu tých štruktúr, s ktorými majú blízku frekvenciu a znižujú vtedy, ak ich vplyvom vznikajú nevlastné
kmity.
2) Druhý možný mechanizmus účinku GMP sa zakladá na význame permanentnej zložky GMP.
Impulzné pretláčaná krv pri systole srdca môže menit svoju
viskozitu. V okamihu prudkého výtlaku v GMP sa správa ako
anizotropné látka v dôsledku vznikajúceho HALLOVHO napätia
a viskozitu treba považovat za tenzor.

j
I

Táto zmena pravdepodobne ovplyvňuje prácu srdca a spätne aj.
CNS. Maximálny vplyv GMP sa projeví iba vtedy, ke3 vektor
magnetickej indukcie B je kolmý na okamžitú translačnú zložku rýchlosti nosičov náboja v krvi.
Poznámka : Uvažuje sa krv v sorte o hrúbke asi 16 mm a dlžk?

I
l

cca 20 cm, ktorá je paralelná s osou tela.
V prípade, že B

v, HALLOVO napätie nevzniká.
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P i v á r č i

DYNAMIKA DENNÍCH KřTMOV JEDINCA V GEOMAGNETICKÚM POLI
ťÍNZaB, B r a t i s l a v a

Veda híadá objektivny obraz dejov s v ě t a . Nastává nové
obdobie synthézy - jednotnost d i a n i a v kozme vzhladom k r o z š i r e n i u poznania procesov a i c h z á k o n i t o s t i . K i n t e r p r e t á c i i dejov u člověka hladéme vztahy vplyvu magnetických p o l l a t r a n s formujeme i c h do binarnej

sústavy.

V roce 1972 doporučila Akadémia v i e d ZSSR zvýšené sledovan i e vplyvu kozmických faktorov a s l n e č n e j a k t i v i t y na b i o l o g i c ké procesy Země. Popudom b o l i práce prof. A.Lo č i ž e v s k é h o , k t o rý v knihe :Zemnoje echo solnečnych bur - hovoří : Přetrvává
m i e n i e , že organický s v ě t je doslova vyrvaný z p ř í r o d y , p o s t a vený n á s i l u nad ňu a do n e j .
V tomto m i e s t e třeba spomenui výrok Cemokrita : Věci sa
úkazujú l e n zasvatencom.ktorí sa im venujú a ostatným l e n vtedy,
keá přinesu obět v hladanl výberom správných i n f o r m a c i i a v i c h
dokonale objektlvnom

interpretovaní.

Vesmírné t e l e s á ohraničujú p r i e s t o r , p&sobia na seba energ i o u : gravitaSnou, elektromagnetickou a jadernou. N e u s t á l a dysharmonia t ý c h t o s i l v i n t e r a k c i i déva ž i v o t - v zmysle k a u z é l n o s t i dejov ako n u t n o s t i v uzavretom p r i e s t o r e .
Zem v i n t e r a k c i i so Slnkom vytvára s i v l a s t n ú o r g a n i z a c i u
v a r i a b i l i t y a přeměny energie zvanú magnetosféra.
Diagnostika s a vy v í j a l a h i s t o r i c k y a prax poukazuje na nedokonalost j e j parametrov. Výskům dává l e n předpokládané obmedzen é , eventuelně známe výsledky. Samotná e x i s t e n c i a védy potvrdzu-
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- 66 je nedostatočnosť nášho poznania objektívnej reality. Nespokojnosť s výškou poznania v psychiatrii sa.obracia v antipsychiatriu. Celkove vystupuje potreba spoločného menovatela dejov.
Slovek - organizovaná jednotka (jednotné schéma) - je polootvorený systém ku geoenergetickému dianiu. Predpokladom je, že
dynamika a variabilita tejto energie vytvárala organizáciu človeka. Tým fyzikálne deje (elektromagnetické) sa stavejú prvoradým faktorom a chemické procesy sprostredkujúcim faktorom pre
vedenie informácii. Vytvára sa energetická medicína, človek so
svojimi receptormi meracím a označovacím prístrojom. Koža ako
oddelujúci faktor vnútornej organizácie a modulujúci vonkajšie
energetické deje.
Fodía klasického učenia akupunktúry v pravidle "Polnoc poludnie" prejde životná sila všetkými dvanástimi dráhami behom
24 hodin. Tým na každý orgán a dráhu pripadajú dve hodiny od maxima po minimum životnej sily. Tak napr. srdce dosahuje svoje
maximum sily v čase 11 - 13 hodín a minimum v čase 2 3 - 1 hodina.
V jeho minimu má zas žlčník maximum svojej životnej sily.
i/enný rytmus jedinca
V --eoener^etickej perióde 24 hodín vo veikom gradiente poía
•"
do 12-tej hodiny
je v období od 6-tej hodiny úbytok intenzity energie, od 12-tej
do 18-tej hodiny prírastok energie. Podobne je to i v malom
gradiente od 18-tej do 24-tej hodiny úbytok a do 6-tej hodiny
prírastok intenzity energie lokálneho -póla. Tým je organismus
vystavený neustálej prestavbe vnútorných fyzikálnych síl telesných systémov, dlhodobá periodická dynamika prestavby síl vonkajšieho póla a tým aj vnútorného dáva dynamiku stereotypných
fáz. Schematicky každé 3 hodiny je tzv. uzlový bod (alebo bod
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lability), v ktorom sa organizmus přeladí a vytvára tzv. reíazovú (alebo zotrvačnú) reakciu do nasledujúceho uzlového bodu.
V období od 6-tej do 18-tej hodiny je striedanie po uzlovom
bode, ako retazová reakcia, fáz útlmu a aktivity jak v psychike,
tak v motorike. Podobne je to i v malom gradiente, ktoré fázy sme
nazvali paradoxné. Tým schematicky počas 24 hodin sa vystrieda
8 fáz.
M e t o d a :
Test spočíval v popisování dlhodobé zakotvených zmien period psychiky a motoriky počas 24 h.. - ich útlmu a aktivity .
zbavených psychologizácie problematiky - tj. dôvodov k zmenám
miliony, podstatná príčina zmeny len jedna ako objektivizujúci
faktor. Ďalej sme sa zameriavali na obdobie nových myšlienok
a produktívne obdobie štúdia. Predostierame 34 prípadov ku všeobecným zhodnotením a štúdium dopracujeme matematickou metodou.
Všeobecné zhodnotenie :
P s y c h i k a :
Veíký gradient poía (6 - 18 hod.). Prvá fáza útlmu trvá do uzle
vého bodu o 9-tej hodine. Nastupuje relatívne výrazná fáza aktivity, fíeíazová reakcia sa začína menil o 12-tej hodine s maximom
okolo 13 - 14-tej hodine ako shoda s posunom. Druhá fáza útlmu
je menej výrazná pre zotrvačnost jak v aktivite, tak v posune
útlmu v tejto fáze. Druhá fáza aktivity dáva väčší rozptyl a je
přerývaná podlá typu jedinca útlmom. V priebehu dynamiky vidíme
spojovanie fáz - dvojfázy útlmu alebo aktivity в predpokladaným krátkym obdobím opačnej fázy, do vedomia. Taktiež podlá
typu jedinca vidíme zmenu v kvantite intenzity jednotlivých
fáz (maxima).
Malý gradient poía od 18-tej do 6-tej hodiny. V prvej fáze paradoxného útLnu pretrváva aktivitu, alebo začína nová, da-
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- 68 leko výraznéjšia ako vo velkom gradiente. Poměrné často 8a objevuje aj útlm. Změny nastupujú okolo 19-tej hodiny. V prvej fáze
paradoxnej aktivity nastává změna před dalšou fázou už okolo 22
- 23-tej hodině. V spánkovom rytme nastává budenie v druhéj fáze
paradoxného útlmu okolo druhéj hodiny a v druhéj fáze paradoxnej aktivity okolo štvrtej hodiny.
Nové myšlienky sa dostavujú na úbytku a prírastku intenzity poía velkého gradientu převážné vo'fázach aktivity. Symetria
je okolo 13-tej hodiny. Ďalej je to okolo prechodov veíkého
a malého gradientu. Maxima sa nachadzajú na úbytku intenzity
maléhp gradientu.
Hajlepšie Studium je na prírastku intenzity malého gradientu
a na úbytku póla veíkého gradientu. Maximum je opat na úbytku
na
póla malého gradientu a začiatku narastania intenzity v tomto
gradiente.
Motoriku a diskrepanciu motoriky a psychiky zhodnotíme
novou matematickou metodou.
G l o b á l n ě

c h e m a t i c k y

sa javí :

Perioda velkého gradientu je akfcr motorickou aktivitou,
malého gradientu afc&T psychickou aktivitou. V každom gradiente
prebiehajú schematicky každé 3 hodiny retazové fáze útlmu a aktivity. V malom gradiente sme ich nazvali paradoxně. V každéj
fáze može prebiehať inverzia dejov. fialej sú to dvojfáze
s předpokládaným velmi krátkým obdobím opačnéj fáze nevetupujúcej do vedomia. Obdobie preladenia 'organismu nazýváme uzlovým bodom alebo bodom lability, ktorý déva impuls retazovéj
reakcii dejov - k spomaleniu alebo k urychleniu dejov organismu.
Je tu neustála int^rakcia a adaptacia k zmene vonkajšieho
a vnútorneho póla ako komplexnost dejov v organizacii. Je možno
najst symetrické postavenie aspoň dvoch vzdialených uzlových
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bodov Či už synchrónnych alebo inverzných v 24 hodinovej perióde
- schéme. V každom uzlovom bode môže vzniknut dlhodobá periodiczmena (týždne, rok, roky trvajúca), ktorá opät podlieha dynamike period denných rytmov. V klasickej akupunktúre v pravidle
"Polnoc - poludnie" delí sa deň na 12 energetických period a
v našom prípade v porovnaní a geometrickým polom na 8 period.
2 á v e r
Treba vychádzať' zo stanoviska, že priestoročas je náplň
kauzálnosti a periodičnosti energetických dejov

a zviazanosti

ich parametrov.
Človek ako organizovaná jednotka má svoje jednotné schéma
a líši sa funkčnou podstatou v interakcii s energetickým polom.
Koža preberá funkciu oddelujúceho a modulujúceho faktoru
vonkajších a vnútorných energetických dejov - čiže človek sa
stáva polootvoreným systémom.
Spoločným menovatelom sa stáva parametr geomagnetického
prirodzeného póla ako náplň dejov.
Vztahy zakódované v binárnej sústave nám odbúrajú tzv.
psychologizáciu problematiky.
Fyzikálne deje vystúpia ako prvoradý faktor a chemické procesy sa stávajú sprostredkujúcim faktorom pre vedenie informácii. Opat fyzikálne pripravia rozhodovací proces daiěiu interakciu. Táto cesta nám dáva možnosť pátrania po kauzalite dejov
v akupunktúre, v medicíne a v každej organizovanej jednotke vôbec.
Interakcia človeka ako organizovanej jednotky nám dáva
v interakcii s geo.energetickým polom periodicitu aktivity a útlmu. Preladenie organizmu medzi dvoma fázami nazýváme bodom uzlovým alebo bodom lability, ktorý dáva možnost vzniku krátkodobej
periody, alebo vzniku dlhodobej periody (týždenných, ročných
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- 70 period), ktorá opät podlieha dynamike denných rytmov.
Z tohoto pohladu je potrebné sa díval aj na sociálnu psychiatriu, ako jeden parametr geoenergetického diania.
A nakonec povšimnime si slová A.L. čiževského : ... eruptívna činnosí Slnka a biologické javy na Zemi sú efektom obecnej príčiny - velkého elektromagnetického života Vesmíru. Tento život má svoj pulz, svoje periody, svoje rytmy* Veda budúcnosti bude dlžná rieáit otázku, kde vznikajú, odkial pochádzajú tieto rytmy.
K tomu si dovolím poznamenal : A ako pôsobia na jedinca,
na jeho organizáciu po fyzikálnej stránke !
Literatúra :
/1/ Buzorini L.: Luftelektrizitat, Erdmagnetismus und Krankheitkonstitution. Buchdruckerei und Verlagshandlung in Belle-Vue bei Constanz, 1841.
/ 2 / fiiževskij A.L.: Zemnoje echo solnečnych bur. Izdateletvo
Mysl, Moskva 1973.
/3/ GnevySev M.N., 01 A.J.: Vlijanie solnečnoj aktivity na
atmosféru i biosféru Žemli. Nauka, Moskva
1971.
/ 4 / Marhe K.:
Elektromagnetické polia a životné prostredie.
SZN, Praha 1968.
/5/ Pivarči S.: Dynamické psychopathologia v objektívnom
obraze kozmickej fyziky. 1974 (u autora)
/6/ Tobias O.A., Todd F.: Space radiation biology and related
topics. Academic Frees New York and London,
1974.
Biologic effects and health hazards of microwave radiation. Polisch medical publischers,
Warsaw, 1974 (WHO).
/7/

Vymazal J., Tuháček M.: Akupunktúra, SZN Praha, 1965.
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SLUNEČNÍ PĚÍČINY EXITACE ELEKTRICKÝCH PROUDU A PORUCH MAGNETICKÉHO POLE ZEMĚ
Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov
Je známo, že sluneční činnost krátkodobě i dlouhodobě
ovlivňuje stav zemského magnetického pole

, jehož složky jsou

registrovány na pozemských stanicích /I/, nebo na satelitech
a sondách, které prolétávají zemskou magnetosférou. Vzhledem
k tomu, že z řady zkoumání vyplývá, že některé objekty biosféry reagují na změny magnetického pole určitého typu /2/, je důležité znát ty jevy na Slunci a v meziplanetárním prostoru,
které svými výrony plasmy, rychlými částicemi a transportem
magnetických diskontinuit jsou s to vyvolávat poruchy zemského
pole. Tato problematika mé též ryze praktický, prognosní významy; např. určité agens se od Slunce k Zemi šíří určitou proměnlivou rychlostí (např. 500 až 6 000 km/s) a je tedy možné na
základě pozorování diskrétního aktivního jevu na Slunci, nebo
konfigurací magnetických polí slunečního původu a jejich rozložení v meziplanetárním prostoru, formulovat předpovědi o porušenosti (nebo klidu zemského magnetického pole.
Pokud bude řeč v tomto příspěvku o poruchách zemského magnetického pole, nebude se to týkat krátkodobých variací, pulsací
a mikropulsací, ale změn o časové délce řádově větších než minuty.
Velké erupce na Slunci, zvláště tzv. protonové, jsou spojeny s krátkotrvajícími emisemi (UT, EUV, X a případně gama oboru),
celková intensita geomagnetického pole na povrchu má hodnoty
od 0,7 G (u pólů) do 0,3 C (u rovníku
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- 76 které jsou s to ionizovat zemskou atmosféru ve výškách nad 50 km.
Na denní straně zeměkoule se vytvoří v ionosféře v důsledku působení ionisující emise erupce mohutný proudový systém, který
vyvolává náhlou změnu v magnetickém poli, tzv. háček (crochet).
Amplituda v intensitě dosahuje od 5 až do 60 gama (á* = 10 gauss
- 1 nanoTesla) a trvaní háčku Siní zhruba od několika minut do
20 minut. Magnetické háčky lze identifikovat na poměrně klidné
hladině magnetických registrací, průběh tzv* gigantických háčků vykazuje variace /3/. Výskyt háčků je častější v letech velké sluneční aktivity, ale jde o jev poměrně řídký, může být maximálně několik desítek případů za rok, v některých letech jsou
háčky zcela výjimečným jevem. Neočekává se, že by existoval
podstatnější vliv této poruchy na biosféru vzhledem k nevelké
amplitudě a krátkému trvání.
Některé druhy slunečních erupcí, zvláště střední a velké
mohutnosti, jsou zdrojem výronů velmi rychlých částic (převážně
protonů a elektronů), dále oblaků plasmy s magnetickými poli vytaženými ze Slunce do meziplanetárního prostoru. Magnetické diskontinuity nebo nárazové vlny, Sířící se od slunečních aktivních
jevů (převážně erupcí) do prostoru, způsobují při střetnutí se
zemskou magnetosférou řadu poruch (stlačení a rozkmitání zemské
magnetosféry na straně přivrácené ke Slunci, napojení některých
magnetických silokřivek z prostoru od Slunce na některé silokřivky zemské magnetosféry a j.); rychlé částice slunečních výronů pronikají do zemské atmosféry, magnetického chvostu zemské
magnetosféry, naplňují a přeplňují magneto sféru a radiační pásy
a pronikají do ionosféry, zvláště kolem zemských magnetických
pólů. Komplex těchto procesů narušuje normální stav zemské atmosféry přímo, nebo průnikem částic se vyvolávají elektrické prou-
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- 77 dové soustavy mající vliv na magnetické pole a tak se vyvolává
porucha magnetického pole Země s různou intensitou a různým trváním.
Nejsilnějším projevem vlivu sluneční činnosti na magnetické,
pole Země jsou magnetické bouře s trváním od několika hodin do
několika dnů, s různou intensitou (amplitudy jednotlivých složek pole sahají od několika desítek do několika tisíců jednotek
gama. Mnohé magnetické bouře nasazují náhle, v lakovém případě
v publikovaných tabulkách se vyznačuje (sudden commencement =
náhlá začátek) s příslušným časovým údajem. Některé magnetické
bouře zasahují celou zeměkouli, některé jsou prostorově ohraničeny a jsou patrné v cirkumpolárních oblastech, jsou to polární
magnetické bouře a tzv. subbouře. V některých případech lze přiřadit magnetickou bouři k jistému jevu na Slunci (kupř. k erupci), iioba následování začátku bouře na Zemi činí kolem 1-2 dnů
po erupci; je to doba transportu sluneční poruchy (korpuskulárního oblaku, nárazové vlny) od Slunce k Zemi.
Na klasifikaci magnetických poruch a bouří odkážeme na literaturu (např./l/), též na popis mechanismů, které je způsobují /4/.

Některé důležité indexy, vyjadřující změny magnetického
pole Země.
Pro naše účely postačí sledovat geomagnetické účinky slunečních a meziplanetárních jevů podle některých zavedených indexů geomagnetické aktivity, které charakterizují stupeň rozkolísanosti magnetického pole v průběhu hodin Či dnů. (V tomto článku nebude věnována pozornost krátkodobějším změnám, tzv. pulsacím a mikropulsacím, z nichž některé budou mít pravděpodobně
též vliv na některé objekty biosféry, viz /5/.
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- 78 C - index je denní index získaný odhadem pro geomagnetickou
aktivitu. Pro každý den záznamu je určeno charakteristické číslo
(stupeň), vyjadřující velikost geomagnetické aktivity ; 0 - klidná, 1 - mírně porušená, 2 - velmi porušené.
K - indexy jsou přibližně logaritmickou mírou magnetické
poruchové aktivity získávané z chodu nejvíce porušené složky
magnetického pole pro 3 hodinové intervaly. Rozpěti stupnice
činí 0 - S.
K - indexy získávané ze sítě vybraných stanic po celé zemi
se nazývají planetární indexy K
A

a mají 28 stupňové dělení.

je denní index v jednotkách gama, stanovený jako průměr

z osai tříhodinových indexů a • je zkonstruován ze sítě stanic
z celého světa; index a

je lineární mírou geomagnetické poru-

chové aktivity, je odvozen z ekvivalentní amplitudy záznamů nejvíce porušené složky v tříhodinových intervalech, kdy stupňům
K

indexu odpovídají hodnoty podle určitého převodu v jednotkách

gama, a to až do 400

.

AE - index (Auroral Electrojet) udává hodnotu porušenosti
magnetického pole, je odvozen z registrací horizontální složky
a jé konstruován jako amplitudová obálka záznamů z více než 10
vybraných stanic v tzv. magnetickém polárním oválu (oblast
zemské polární zóny kolem magnetického pólu). Hodnota indexu se
udává pro hodinové intervaly a pro dny, je v jednotkách gama
( #), 1 4*= 10

gaussu. Tento index odpovídá velikosti elektric-

kých toků při okraji polárního oválu, a to ve směru od západu
k východu a od východu k západu. Toky jsou vyvolávány ve vysoké
atmosféře Země Césticovými emisemi od aktivních jevů na Slunci.
Index AE je velmi citlivý na vystižení počátku a rozvoje vysokošířkových magnetických poruch, i tzv. sub-bouří.
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- 79 , Sluneční jedenéatileté cykly a geomagnetická aktivita
Průběh výskytu geomagnetických bouří zhruba souhlasí s průběhem slunečních jeáenáctiletých cyklů, křivka indexů A nebo
K
"

nevykazuje jií tak těsný vztah.
Na obr.1 podle /5/ nahoře je křivka sluneční aktivity

v posledních třech slunečních cyklech, odvozená z relativního
čísla slunečních akvrn R (R = sunspot number). Relativní čísla
pro den, nebo průměrná pro měsíce a roky, jsou konstruována na
základě pozorováni na vybraných stanicích z celého světa. R se
rovná lOg + f, kde g je počet skupin skvrn na slunečním disku,
f je pak počet všech skvrn pozorovaných na disku. Relativní
číslo je nejprostším indexem sluneční aktivity a dnes již víme,
že toto číslo (jeho změny v průběhu měsíců a let) nevyjadřuje
průběh výskytu výronu geoaktivních částicových emisi a těch magnetických poruch slunečního původu, které ovlivňují stav magnetických ' elektrických polí kolem zeměkoule. Je to patrné kupř.
- chodu středních hodnot geomagnetického indexu K

(viz střední

křivka na obr.l). Tato křivka je zřejmě velmi rozkolísaná (oproti křivce slunečních skvrn R ) , trvalejší poklesy se shodují s mi-

c

nimy sluneční aktivity podle čísla R. Třetí křivka (spodní na

s

obr.l) je průběh 27 denního autokorelačního koeficientu indexu
_; je patrno, že největší kladné korelační koeficienty jsou

v
(:

v době dohasínání aktivity slunečních jedenáctiletých cyklů,

n

kdežto při nasazení aktivity nového slunečního cyklu tato opa-

P

kovatelnost v souvislosti s krátkotrvajlcím charakterem aktiv-

ZJ

ních oblastí jfrůči délce rotace) na Slunci mizl. (Trvání jedné

j'

otočky Slunce (rotace) vůči Zemi, tzv. synodické otočky, činí

Vi

K

27,275 dnů (=Carringtonova otočka), je to však průměrná hodno-

n<

ta vzhledem k tomu, že Slunce nerotuje jako pevné těleso a úhlo-

P<

vá rychlost jeho rotace se v malých mezích zmenšuje od rovníku

V

'J

s*

- 80 k pólům). Výše uvedený poznatek má důležité praktické důsledky
pro prognosu : dosti spolehlivě lze předpovědět geomagnetickou
aktivitu vlče než na měsíc dopředu na základě kvasiperiodicity
a délkou asi 27 dnů, což je zhruba trvání jedné otočky Slunce
vůči Zemi, v sestupné fázi slunečního cyklu. Od nasazení nového
cyklu je přes celé maximum autokorelace malá, opakovatelnost geomagnetické aktivity z jedné sluneční otočky na otočku následující téměř neexistuje, předpovědi na měsíc dopředu v těchto létech jsou prakticky nemožné. Tento jev souvisí pochopitelně
8 výskytem, změnou a trváním aktivních oblastí na Slunci, které
jsou spolu s rozložením magnetických polí na Slunci zodpovědný
za geoaktivní magnetickou Činnost. V letech s malými hodnotami
autokorelaSnlho koeficientu je předpověď geomagnetických poruch
omezena na několik dnů, vychází ze současné rozvíjející se aktivity na Slunci.
Výskyt magneticky klidných dnů v souvislosti se sluneční
činností
Na obr.2 - z literatury /6/, jsou porovnány jedenáctileté
cykly sluneční aktivity (podle relativního čísla slunečních
skvrn E, tečkovaná křivka) od roku 1885 do roku 1972 (škála R
vlevo) s výskytem magneticky zcela klidných dnů v procentech
(plná křivka, škála vpravo). Je patrné a logická dokonalá záporná vzájemná korelace. Z tohoto grafu lze vyvodit další důležité
poznatky. Je patrné, že výšky slunečních cyklů se mění, úplná
změna od nejvyššího k nejvyššímu blízkému cyklu je kolem 80 let,
je to tzv. sekulární sluneční cyklus. Dále je patrno, že čím je
větší výskyt magneticky klidných dnů na Zemi v době minima aluneční aktivity, tím větší je následný cyklus sluneční aktivity,
po zmenšování výskytu klidných dnů následuje snižování přichá-

V

-Slzejícího slunečního cyklu. Tento poznatek je mimořádně důležitý pro celkovou prognosu mohutnosti slunečního cyklu vyjádřeného číslem skvrn R.
Protonové sluneční erupce a elektrické proudy ve vysoké
atmosféře zemské polární oblastí
Pomocí nulové metody byl zkoumán projev nejmohutnějších
jevů sluneční aktivity na chod indexu AE, tj. protonových erupci spojených s výronem kosmického a subkosmického záření. Z katalogu / 7 / byly použity údaje o protonových erupcích pro stanovení nulových dnů pro použitou metodu

přeložených epeoch.

Těchto případů bylov letech 1966 - 1973 celkem J2. H, ly sledovány hodnoty indexu AE v 10 dnech před nulovým dnem Ctj. výskytem protonové erupce na Slunci) a ve 12 dnech po jejich výskytu. Byl získán průměrný chod, viz obr.3, z pramene / 8 / . «.imoto
do téhož grafu byl znázorněn histogram počtu maxim nodnot indexu AE v jednotlivých dnech, odvozený z jednotlivých epoch kolem nulových dnů, z nichž byla složena a vypočtena výsledná
průměrná křivka. Křivka histogramu je schodové a škála výskytu
maxim je vpravo. V případe, že oba choay se zhruba budou shodovat, jde o reálný výsledek vyplývající z převahy výskytu takovýchto chodů : první křivka nebude výsledjcem ojedinělých velkých
" by
hodnot, které ovlivnily průměrné výsledné hoanoty v jednotlivých dnech kolem nulového dne s protonovou erupcí na Slunci.
Z výsledného chodu vyplývá, že 3 dny před výsKjtem protonové erupce nastává zdvih křivky, křivka vrcholí druhý den po
erupci a potom nastává pokles. Výsledná amplituda od normální
hladiny statistického šumu je od 160 AE do 350 AE, tj. 190 jednotek gama. Protonové erupce je velmi silný časově oddělený diskrétní jev; průměrné zpoždění nejčastějšího účinku na vybuzení
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elektrických toků po tomto jevu činí 1 až 3 dny. Vzhledem k tomu,
že k nevelkému vzrůstu indexu AE dochází několik dnů před protonovou erupcí, protonové erupce tedy nebudou příčinou, které je
s to ovlivňovat podstatně index AE, t j . vybuzovat elektrické toky v ionosféře p ř i okraji magnetické polární zóny.
Mohutnější sluneční aktivita a elektrické proudy
v polární o b l a s t i
Je známo, že sluneční radiová vzplanutí v oboru decimetrových vln jsou vytvářena slunečními erupcemi a jevy, které je
doprovázejí. Radiová vzplanutí charakterizují celkový stav sluneční erupčni a k t i v i t y aktivních o b l a s t í , Jednotlivý jev, který
je doprovázen zábleskem, nemusí být z mnoha důvodů geoaktivní.
Nemůže se tedy očekávat obdobný výsledek jako u výsledku na obr.
3. Za charakteristické nulové dny byly vybrány jen takové záblesky na registracích, které přesahovaly velikostí toku radiové
emise

200 a . f . u . ( s o l a r flux u n i t = 10

—22
—2 —T
W m Hz ) , a to

na dvou s t a n i c í c h , k t e r é jsou frekvenčně velmi b l í z k é ,

totiž

536 Mhz Ondřejov (Československo) / 9 / a 606 MHz Sagamore H i l l
(USA), /10/. Zpracování bylo provedeno pro obě s t a n i c e z v l á š ť ,
aby byla v případě z í s k á n í shodného výsledku zdůrazněna jeho
s t a t i s t i c k á významnost. Mimoto obě s t a n i c e zahrnují pozorovací
i n t e r v a l v průměru 2/3 z 24 hodin dne. Pro obě s t a n i c e byly
zjištěny

obdobné chody křivek kolem vybraných nulových dnů

s mohutnými radiovými záblesky od Slunce; je uveden g r a f pro
nulové dny stanovené z pozorovacího m a t e r i á l u radiové

frekven-

ce 606 Mhz, viz o b r . 4 . Systém zpracování j e obdobný jako
v předcházejícím grafu u protonových e r u p c í , t j . jsou připojeny
histogramy výskytu maxim v jednotlivých epochách, z n i c h ž byla
zkonstruována výsledná k ř i v k a . U s t a n i c e Ondřejov bylo použito
nulových dnů ( t j . epoch).

V.- 83 Zpracováni ukázalo, že 4 až 3 dny před nulovým dnem začíná
zábleskem od Slunce stoupat hodnota indexu AE, dosahuje maximálních hodnot kolem 220 gama v 6. až 8. dnu po výskytu radiových
záblesků, časově široký interval velkých hodnot indexu AE (lv
až 8. den po nulovém dnu) lze vysvětlit tím, že záblesk nebývá
osamocen, při zvýšené činnosti aktivní oblasti na Slunci bývá
řada záblesků rozprostřených do několika dnů, z toho ne všechny záblesky budou spojeny s procesy, které emitují výrony částic s magnetickými poli, a tyto výrony jsou s to při interakci
se Zemí vyvolat toky v cirkumpolárních oblastech na Zemi. Mimoto
doba průletu "agenď" od Slunce k Zemi je zřejm? dosti rozdílná,
seoaťtivní efekt se rozptyluje do řady dnů po výskytu zdroje na
Slunci; též je možné, že nčkteré radiové záblesky budou jen signalizovat následný výskyt ve sluneční aktivní oblasti těch procesů, které budou spojeny s korpuskulárními emisemi a které budou prostřednictvím těchto emisí za vyvolaný efekt v indexu AE
zodpovědný.
Je zřejmé, že sluneční aktivní oblasti charakterizované
aktivitou mohutnějších radiových záblesků decimetrového oboru
ovlivňují chod indexu AE (obr.4), i když efekt z hlediska amplitudy není tak významný jako u předešlého výsledkuV. Zdá se, že
statistické zvýšení hladiny indexu AE na hodnoty kolem 230 gama
je způsobeno komplexem slunečních jevů jednotlivých aktivních
oblastí, kdežto další průměrné zvýšení hladiny nad tuto hodnotu
mohou vyvolávat protonové erupční jevy. Podporuje to výsledek,
že krátkotrvající výrazný vrchol na grafu na obr.3 je "nasazen"
na dlouhodobějším zvýšení se začátkem již před dnem s protonovou
erupcí, s hodnotami kolem 240 gama. Aktivní oblast s protonovou

m

erupcí v průměru vyvolává svými jevy dřje spojené se zvyšováním
indexu AE již několik málo dnů před výskytem protonové erupce,

\
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- 84 tak jak je tomu u výrazných aktivních oblastí neprotonového
charakteru.
Časový vznik nárazových vln ve vývoji protonových erupcí
Protonové erupce bývají někdy zdrojem nejen rychlách částic
proudících do meziplanetárního prostoru, ale jsou při nich někdy
generovány i nárazové vlny, které procházejí sluneční koronou do
prostoru až mezi planety* Práce /li/ měla odpovědět na otázku,
v jaké fázi vývoje protonové erupce dochází ke vzniku nářezové
vlny, což je poznatek nejen důležitý pro zkoumání podmínek zrodu a tedy pro sluneční fyziku, ale pro sestavení prognosy pro
geomagnetickou poruchu, která je vyvolána při střetu vlny se Zemí. Zrod nárazové vlny se projeví nasazením radiové emise určitého typu v určitém oboru vln (je to tzv. typ Ili, což lze zjistit pomocí radiových spektrografů, které jsou v činnosti dnes
na mnoha stanicích, Ze spektrogramů lze zjistit i rychlost šíření nárazové vlny sluneční koronou, což je důležitý parametr pro
predpovčS srážky vlny se Zemí. Ve svčtových katalozích, do kterých přispívaly i údaje z Ondřejova, lze zjistit Časový údaj nasazení takové radiové emise,,která prozrazuje odpoutání nárazové
vlny od sluneční erupce. Dále jsou změny z pozorování ve viditelném oboru spektra maxima jasu erupcí ve vodíkové čáře H alfa,
hlavní maximum jasu u každé erupce lze poměrně dobře stanovit.
Určené hlavní maximum jasu každé erupce představuje časově pevný
záchytný moment ve vývoji erupce (s přesností + 2 min.), k němuž
lze vztahovat u každé erupce Časový výskyt (tj. časovou odlehlost)
zrodu radiové emise od nárazové vlny. Na grafu na obr.5 je výsledek tohoto sledování : je zde schematická jednoduchá křivka charakterizující typické (průměrné) trvání protonové erupce a to od
začátku rozsvícení erupce do maxima jejího jasu v čáře vodíku
H alfa, což činí 16 minut (je to tzv. explosivní fáze erupce),
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od maxima jasu do konce záření erupce je pokles pozvolnější,
činí v průměru 70 minut (zpracováno 246 případů erupcí). Histo-

|

gram sleduje po tříminutových intervalech kolem nulového inter-

j

valu (který se rovná výskytu maxima záření erupce ve vodíku) ča-

;

sové nasazení radiové emise od nárazové vlny (zde bylo použito
143 případů spolehlivých pro určení času). Bylo nalezeno, že
převážná většina nárazových vln vzniká v dob? před maximem jasu

,

erupce, nebo těsně kolem maxima. Střední hodnota je -3 min., medián -2 min a modus

0 min. Erupce může trvat déle řadu desítek

minut, ke vzniku vlny již nedojde.
Postup slunečních nárazových vln meziplanetárním prostorem
Podle radiových měření vzniku nárazové vlny na Slunci a začátku magnetické bouře na Zemi (SC) lze určit průměrnou rychlost
nárazové vlny od Slunce k Zemi. V některých obdobích jsou k disposici meziplanetární sondy měřící magnetické pole v prostoru
a rychlost a hustotu toku protonů. Z těchto měření lze určit
přechod nárazové vlny přes sondu, o které je známo, jakou mé
vzdálenost od Slunce. Nárazová vlna se projeví kladným skokem

a

ve všech třech uvedených parametrech. Dnes je známa již řada případů, kdy bylo možno sledovat šířeni vlny až do vzdálenosti Jupi-

!
i

tera (což je zhruba vzdálenost pěti astronomických jednotek).
První takový případ byl publikován v naáí práci /12/, výsledek

'

je na obr.6. Na vodorovné ose je logaritmické škála vzdáleností
od Slunce v astronomických jednotkách (1 astr.j. = vzdálenost
Slunce - Země), na kolmé ose je logaritmická Skála pro střední
rychlosti šíření nárazové vlny v km s

. Vzhledem k tomu, že by-

la známa rychlost vlny u Slunce a byl znám moment zrodu vlny při
erupci (20 hod 50 min světového času, dna 4.7.1974), dále začá-

í

tek magnetické bouře na Zemi, též střety vlny se sondami Pioneer

i
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- 86 10 a 11, bylo možno sledovat nárazovou vlnu až do vzdálenosti
za Jupitera, a též byly vypočteny střední rychlosti vlnj na jednotlivých úsecích dráhy vlny. Křivka ubývající rychlosti vlny
byla sestrojena z bodů pro střední rychlosti v jednotlivých
úsecích. Posice Země a příslušných sond jsou udány šipkami při
hoření stupnici vzdáleností.
Je dnes již z obdobných případů zřejmé, že některé nárazové
vlny dosáhnou vzdálenosti Jupitera, a dále že určitým zákonitým
způsobem ubývá jejich rychlosti, což je důležité opět pro prognózu příchodu

geomagnetických bouří.

Hranice sektorových struktur meziplanetárního magnetického
pole a její vliv na Ztáni
Hodnota magnetického pole v meziplanetárním prostoru se pohybuje v rozmezí 5 až 10 gama (1« = 10~

gaussy = 1 nanoTesla),

při přechodu nárazových vln slunečního původu vzrůstá maximálně
téměř o řád. Sondy měřící polaritu magnetického pole v prostoru
kolem planety Země ukázaly, že po řadu dní silokřivky směřují
spirálovitě ke Slunci, v další řadě dnů směřují od Slunce a takovýchto sektorů bývá 2 až 6 (viz obr.7). Sektory jsou odvozeny
od rozložení magnetických polí na Slunci. Záhy se ukázalo, že
přechody hranic sektorů mají vliv na zemské magnetické pole. Na
obr.8 /13/ spodní graf znázorňuje chování magnetického pole Země
pomocí indexu K

ve dnech kolem přechodu hranic magnetických

sektorů přes Zemi. Nulový den je čten přechodu hranice podle měření m

meziplanetárních sondách. Je'patrné, že před přechodem

hranice hodnoty indexu K

ve dvou dnech jsou malé, statisticky

se zvyšují po přechodu hranice sektorů. Horní graf na tomtéž
obr.8 udává statistické chování indexu kvality radiového příjmu
přes severní Atlantik podle indexu Q. Je patrné, že vzájemný

i
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- 87 chod obou křivek je opačný. Nejšpatnější radiový příjem bývá
po přechodu hranice meziplanetárního sektorového pole. Na obr.9
je detailní časová struktura tohoto záporného korelačního vztahu a to mezi hodnotami indexu K a indexu Q : největší záporná
korelace -0,7 je 6 hodin po zvýšené hodnotě K .
V poslední době se ukázalo, že s hranicemi sektorů bývají
spojeny zvýšené hustoty toku rychlých protonů proudících od
Slunce /I4/. Poruchy v magnetickém poli Země při přechodu hranic sektorů mohou být vyvolávány jak přímým vlivem přeměny směru magnetických silokřivek v prostoru kolem Země, tak i protony,
které mohou procházet do zemské magnetosféry a vysoké atmosféry.
Závěr
Byl podán přehled o těch efektech ve sféře Země elektrického či magnetického charakteru, které jsou vyvolávány sluneční
aktivitou, a to částicemi nebo poli slunečního původu. Byly uvedeny též nejnovější zahraniční i naše výsledky, které byly publikovány a této problematice v poslední době, nebo byly předány
k publikování. Ukázalo se, že na elektrická a magnetická pole
Země mají vliv jednak diskrétní jevy sluneční aktivity a dále
přechody kvazicmagnetických sektorů meziplanetárních polí.
V tomto sdělení nebyl brán zřetel na mikropulsace elektromagnetických polí, které též budou mít vliv na některé objekty biosféry;
této problematice je nutno věnovat zvláší pozornost v dalším
příspěvku v budoucnosti.
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- 100 Doc.BUDr. L. Sula, DrSc,

Dr. L. Křivský

ZKOUMÁNÍ MOŽNOSTI KOSMICKÉHO VLIVU NA RŮSTOVÉ RYTMY POZOROVANÉ
U M. BOVIS BGG "PSAHA" V LETECH 1964 -"1976
Institut hygieny a epidemiologie, Praha
Astronimický ústav fiSAV - Ondřejov
Vliv sluneční aktivity na zemskou biosféru je v poslední
době intenzivně studován, a to zvláStě s ohledem na kardiovaskulární choroby, které vedle rakoviny jsou jednou z nejčastějších
příčin úmrti, o to závažnější, že ve zvýšené míře postihuji lidi v produktivním věku života. Vhodným studijním objektem pro
studium vlivu sluneční energie na živou hmotu jsou i mikroorganismy, u nichž může jít především o vliv magnetického pole, jak
se to pokouSejl prokazovat Matějka, Rossler a Burger (1) nebo
o genetické změny vedoucí ke tvorbě nových mikrobiálních variant,
což přichází v úvahu zvláště u viru.
S ohledem k velké genetické plasticitě virů je těžko stanovit hranici mezi exo- a endogenními faktory, které mohou vést
k vytvoření nových variant těchto nízkých forem života a tím
stanovit vliv sluneční aktivity na tyto nové formy, nehledě k tomu,' že technika pomnožování virů je velmi složitá a vyžaduje
m
komplikovaných živných prostředí, obsahujících vedle buněk různé bilogické komponenty, které nemohou být přesně chemicky definovány*
Naproti tomu výše organizované mikroby, jako jsou např.
mykobakterie, je možno pomnožovat zá standartních podmínek na
jednoduchých tekutých půdách, jejich nárůst je poměrně bohatý
za předpokladu, že jsou kultivovány v povrchových kulturách,
takže přesné měření narostlé mikrobiální biomasy je snadné.
Zaměřili jsme se proto na analýzu dlouhodobé variability
růstu pozorované v průběhu 12 let u kmene "Mycobacterium bovis
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- 101 BCG - Praha", kterého používáme k přípravě BCG vakciny.
Metody
M. bovis BCG je pěstována v povrchové kultuře na Sautonově
tekuté půdě tohoto složení ;
Sautonova půda s kasseinovým hydrolysátorete ( litr)
Kyselina citrónová

2,0 g

K2HP04

0,5 g

MgS0 4 . 7 H 2 0

0,5 g

Ferriain. citrát

0,05 g

KasseťLn. hydrolysát 10% 70,00 ml
Glycerin

60,00 ml

Půdy jsou rozlévány po 100 ml do Fernbachových nádobek,
sterilizovány při 120°C/20' a poté očkovány spirálovou kličkou
o průměru 15 mm, kterou přenášíme okrajové části 10 snů staré
blanky BCG kmene jqoucí v logaritmické fázi růstu. Kultury jsou
inkubovány po 10 dní při 37°C, poté za sterilních kautel je v
Birghangově přístroji oddělena bakteriální biomasa od kultivačního prostředí, vložena do předvážené kádinky a zvážena.
Vedle celkové váhy jsme určovali u každé šarže počet živých
zárodků, zjištujeme jejich acidoresistenci v preparátech barvených podle Ziehl-Neelsona a morfologii jednotlivých tyčinek
a shluků. Dále jsme zjišťovali obtah lipidů, bílkovin a póly sacharidů. Tyto biochemické studie jsou předmětem zvláštního sdělení.
Výsledky a diskuze
V průběhu 12 let jsme zjišťovali výše uvedené hodnoty celkem
u 600 šarží. Kmen Mycobacterium bovis bCG je odvozen od původně
virulentního kmene M. bovis isolovaného v r.1902 Nocardem
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- 102 tuberkulosniho vemene krávy. Tento kmen byl dlouhodobým paséžovánlm prováděném Calmettem a Quérinem na bramboru se žlučí oslaben ve své virulenci a v r.1931 poprvé použit Weil-Hallém k perorální vakcinaci novorozence a poté hromadně používán na celém
světě, takže bylo vakcinovano více než 500 000 000 tuberkulin
negativních dětí a dospívajících.
M. bovis BGG "Praha" je odvozen z dánské BCG vakciny šarže
725 a je charakterizován nízkou alergenitou při spolehlivě zachované immogenitě. Tím se liší od běžných vakcinových BCG kmenů,
které jsou

obvykle vysoce alergenní. Po biochemické stránce je

M. bovis BCG "Praha" charakterizován nižším obsahem lipidů,
který se pohybuje kolem 20 - 25 * (2), kdežto původní dánský
BCG kmen, od kterého je BCG "Praha" odvozen, je stále vysoce
alergenní s obsahem lipidů mezi 30 - 35 %» Bílkoviny a polysacharidy kolísaly v pozorované době mezi 39 až 41 % a 16 až
18 %.
V acidoreseaistenci a mikromorfologii jsme za pozorovanou
bodu nezaznamenali žádných význačnějších změn oproti původnímu
dánskému kmenu*
Významné změny jsme naproti tomu zjistili ve výtěžcích
biomasy v jednotlivých šaržích BCG kmene. Tyto změny neměly
cyklický charakter, jaký jsme dříve pozorovali u kmene M. microti "MP" pěstovaného v hloubkových kulturách v jednoduchém, čistě syntetickém prostředí, ale opakovaly se v krátkodobých intervalech, pro něž jsme nenacházeli vhodné vysvětlení. Vzhledem ke
standartním podmínkám růstu a stanovení biomasy, což obojí bylo
prováděno po celou dobu pozorování vždy stejnými osobami a na
stejném místě a ve stejném komorovém termostatu, zjišťovali
jsme podobně jako u kmene M. microti korelaci mezi růstem
a sluneční aktivitou.

\
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Hodnoty polosuché váhy BCG v průběhu dnů, týdnů a let jsou

~t

značně rozkolísané a toto kolísání podléhá zřejmě především autonomním zákonitostem. Při pracovní hypothese o možné existenci
též vnějšího vlivu byl zkoumán efekt v krátkodobé sluneční činnosti na následnou tendenci křivky váhy polosuché ECG. Nejprve
byl studován vliv protonových erupcí na následnou tendenci křiv-

.

ky polosuché váhy BCG v nejbližších dnech. Eylo zjištěno, že po
výskytu protonových erupcí na Slunci následuje větší počet případů vzestupné tendence než tendence sestupné. Vzhledem k tomu,
že existuje daleko větši počet případů slunečních jevů, které
do meziplanetárního prostoru emitují oblaka plasmy s magnetickými diskontinuitami, které jak známo modulují hladinu kosmického záření na Zemi (2), byly pro zkoumání použity tyto jevy.
t

Jsou to tzv. Forbushovy efekty, které se na registrované hladině kosmického záření projevují poklesy (2% - 30%) a trváním
od několika desítek hodin do několika dnů. Poklesy na hladinč
kosmického záření jsou způsobeny tím, že kosmické částice přicházející ze všech směrů do meziplanetárního prostoru z Galaxie jsou
i

v určitém oboru energii vůči Zemi odstiňovány v době, kdy okolí

,

Země je zaplňováno 3luneční plasmou větší hustoty než normálně,

!

která s sebou vynáší magnetická,pole též slunečního původu.
,

Kosmické částice určitého oboru energií nedospějí k Zemi jako

I

normálně za neporušené situace, ale jsou odráženy zpět do prostoru mimo Zemi nebo* jsou pohlcovány v prostoru magnetických
diskontinuit oblaků sluneční plasmy. Byl vyhotoven katalog zmíněných Forbushových efektů pro zkoumané rokya to z representační stanice Deep-Kiver (Canada, 46°N, 70°'.V, 145 mnm) ( 3 ) .
Z uvedeného katalogu byly excerpovány začátky Forbuahových
efektů a tyto uvedeny na časové ose 3polu s chodem polosuché
váhy BCG v gramech. Bylo zjištěno, že ve 145 (68%) případech
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- 104 Forbushových efektů následoval v nejbližších dnech na křivce
polosuché váhy BCG vzestup, v 68 případech (32%) následoval pokles
na křivce polosuché váhy BCG. Zdá se tedy, že hladina kosmického
záření by mohla mít jako jeden z řady jevů vliv na chod křivky
polosuché váhy BCG. Tento vliv není jediný určující vzhledem
k výkyvům na křivce váhy BCG, neboí počet výkyvů kladných Si
záporných na křivce jak je patrno je daleko větši množství,- než
je celkový počet případů Forbushových efektů (213) ve zkoumaném
intervalu. Je možno vyslovit předběžnou hypotézu, že by se mohl
uplatňovat vliv změn kosmického záření vyvolávaných modulačním!
efektem slunečních výronů plasmy a magnetických polí na tvorbu
polosuché váhy BCG.
Realita a významnost nalezeného výsledku by mohla být podtržena, kdyby se zjistila v příStích alespoň šesti letech analogická tendence efektů, nebo

kdyby experimentálním odstíněním

hladiny kosmického záření druhé souběžné série BCG byla nalezena obdobná převaha vzrůstu váhy v gramech po eměle vyvolávaném
odstínění.
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ELEKTROGRAFIE V HODNOCENÍ DUŠEVNÍCH NEMOCÍ
Výzkumný ústav balneologický, Lázně Jeseník
Při aplikaci elektrospánku u insosuiii a depresí jsme poprvé aplikovali transcerebrálně elektronický šum, který je charakterizován náhodnými frekvencemi jednotlivých elektronů. Použili jsme též rozličná elektromagnetická pole velmi malé
i střední intenzity a významnými efekty. Výsledky těchto studií
prokázaly, že organismus je citlivým příjemcem nepatrných
elektromagnetických signálů a reaguje na rozličné frekvence.
Upozornili jsme na existenci polovodivých zesilovacích systémů
a neméně i na možnost pohybu nevykompensovaných elektronů v samotném organismu. V poslední době jsme mohli zachytit bioluminiscenci, jejímž podkladem je chladné proton-elektronové emise, vycházející z organismu. Mohli jsme si ověřit také některé její
charakteristiky.
Použili jsme na našem pracovišti experimentální přístroj,
který jsem vyvinul ve spolupráci s Ing. Tkadlecem a který je
zdrojem vysokofrekvenčního elektromagnetického pole* Do tohoto
pole je na izolující vrstvu dán prs* sledovaného pacienta.
V temné komoře pak můžeme na barevný film zachytit již uvedenou
bioluminiscenci, která je u živých organismů proměnlivé. Mohli
jsme sledovat rozdílné charakteristiky této bioluminiscence
u zdravých i u psychicky nemocných. U zdravých jsme nacházeli
vždy bleděmodrou koronu se stromkovitým větvením jejich paprsků.
Tato korona byla na naší projekci úplná, tj. obkružovala celý
obvod prstu. Na spodní části této korony bylo někdy žlutavě
červené zbarvení, kterým však prosvítala stromkovitá korona
(diagram 1 - 4 ) . Jestliže sledovaný zdrojový subjekt prováděl
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- 106 nesnadný matematický výpočet, objevilo se při zvýšení koncentrace ve většině případů žlutě červenavé agresivní zbarvení, agresivní proto, Že zcela likvidovalo modrobílou koronu ve svém okolí* Toto agresivní Červenavé zbarvení nikdy nemělo lištovitou
strukturu, podobnou té, jakou jsme pozorovali u neagresivně žlutavě červenavého zbarvení, jež ponechávalo základy korony a které bylo vždy uvnitř obvodu prstu.
Agresivní červenavé zbarvení se objevilo v případech emočního vzrušení zdravého subjektu. Ve všech těchto případech u
zdravých osob však vytvářelo užší půlměsíce, jejichž obvod nikdy
nepřesahoval polovinu obvodu prstu. Jelikož jsme tyto barevné
jevy nacházeli opakovaně u zdravých v uvedených podmínkách, soudíme, že existence červenavého agresivního zbarvení nesouvisí se
'-výšením koncentrace a s projevy emoce. Jestliže zdravý objekt
požil i malé množství alkoholu, mohli jsme prokázat rostoucí podíl tohoto červenavého agresivního zbarvení na obvodu prstu
(diagram 5). Toto zbarvení však ukázalo, došlo-li k procvičení
prstu, trvajícímu pět minut. Agresivní červenavé zbarvení se také nikdy neobjevilo po vodoléčebné proceduře, kdy se naopak zvýšila intenzita bleděmodré korony a prodloužily se její paprsky.
Je patrno, že intenzita korony souvisí s elektrokožními faktory,
tj. s elektrokožní vodivostí i kapacitou na povrchu prstu. Agresivní červenavé zbarvení je pak závislé jak na těchto elektrokožních jevech, tak na již zmíněných proměnách pozornosti e emoce.
Je známo, že u neuróz a psychóz se často setkáváme s poruchami jak emoce, tak koncentrace. V elektrografických snímcích
jsme mohli prokázat růst agresivního červenavého zbarvení - při
tělesném klidu i psychické relaxaci - tím výraznější, čím závažnější stupeň onemocnění byl sledován.

- 107 Neúplnost bleděmodré stromkovité korony na obvodu prstu
(vždy ve srovnáni s úplnou koronou kontrolního prstu zdravého
subjektu) jsme hodnotili jako poruchu vegetativního tonu.
Přítomnost agresivního Červenavého zbarveni, nepřesahujícího v klidu pacienta polovinu obvodu prstu, jsme hodnotili jakožto psychickou labilxtu, projevující se u lehčích neurotických
syndromů.
Přítomnost agresivního červenavého zbarvení, zjištěného
u pacienta v klidu ve větší míře, v širších půlměsících, dosahující poloviny obvodu prstu, jsme hodnotili jakožto střední poruchu koncentrace i emocionality, zjišťovanou u závažných neurotických syndromů, u obsesí, u některých poruch CNS (u stavů po
komocích a kontusích mozku, u stavů po encefalitidách) *
Přítomnost rozsáhlých okrsků agresivního červenavého zbarvení přesahujícího polovinu obvodu prstu a někdy obkružujícího celý obvod prstu jsme hodnotili jakožto vážnou poruchu koncentrace
a emociality a nacházeli jsme ji především u naniodepresivit,
u většiny, ale ne u všech, schizofrenii a v nejtěžších případech
mozkových traumatismů.
Tyto změny bioluminiscence nám slouží v hodnocení závažnosti psychických poruch.
V závěru upozorňujeme na dvě skutečnosti.
Modrobílé zbarvení je dáno pravděpodobně vznikajícími ionty dusíku a kyslíku ve vysokofrekvenčním

elektromagnetickém poli,

kdy působícím faktorem je chladná emise elektronů. Přítomnost,
žlutavěčerveného neagresivního i agresivního zbarvení souvisí
pravděpodobně se vznikem iontů natria a chloru (obaažených v potu) na pokladě téhož procesu. Pro vznik agresivního červenavého
zbarvení je však třeba kvalitativně odlišné intenzity či jiných
charakteristik elektronové emise, jež je podkladem bioluminiscence.

L

v- 108 Dále bychom chtěli zdůraznit, že v pozorovaných případech
nejde pouze o pomocnou diagnostickou metodu, pomáhající v hodnocení změn emocionality a schopnosti koncentrace u psychicky
nemocných. Neméně jde i o průkaz skutečnosti, že psychika a organismus vchází ve styk se svým bezprostředním okolím, obklopujícím
organismus, jde o průkaz skutečnosti, že organismus a psychika
je nejen citlivým příjemcem, ale i zdrojem elektromagnetických
signálů a nakonec jde o průkaz skutečnosti, Že psychická informace, týkající se emocionality a koncentrace mohou být šířeny
mimo organismus ve fyzikálním prostředí fyzikálními cestami.
A tento poslední průkaz pokládáme za nejvýznamnější.
Literatura
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Ing. Miroslav Lébl, C S c , Neurochirurgická klinika FVL UK Praha
ELEKTROINHIBICE BOLESTI.

Moderní metodou pro potlačováni bolesti je lokální aplikace
elektrických proudů. V principu jde o neurostimulační elektroanalgéziio Spektrum použití .je široké, metoda je vhodná pro periferní
kausalgie, arthralgir bolesti hlavy, snížení pooperačních bolestí
a pod. Není vhodná p. psychogenní bolesti.
Současný rozvoj elektroanalgézie ve světě podminují dvě základní okolnosti :
1/ Technologické možnosti v bioelektronice, které dovolují
konstruovat vhodné neurostimulátory
2/ Teorie bolesti podle Malzacka a Walla /Gate control theory/
umožňující začlenňnx externího elektrického systému do systému nervového,
V bioelektronické laboratoři neurochirurgické kliniky sledujeme od
roku 196< otázky elektroanestézie a od roku 1969 možnosti lokální
elektroanalgézie.Rozsáhlé experimenty nám dovolily provést volbu
elektrických proudů vhodných parametrů a vyvinout přístroje pro
klinickou aplikaci elektroanalgézie. Podobně jako řada jiných autorů považujeme za optimální použití elektrických stimulačních proudů
ve tvaru pravoúhlých impulsů se stejnosměrnou složkou, případně
kombinaci těchto proudů s impulsními proudy vyšších kmitočtů takových,
aby platilo *m&*bf
• Přístroj naší konstrukce nepoužívá, s ohledem
na tvar výstupních impulsů, výstupního impulsového transformátoru.
Transformace napětí je přesunuta do napěťového měniče, kde nejsou
požadavky na parametry transformátoru tak přísné. Pracujeme s konstantním výstupním proudem, což vyhovuje fyziologickým požadavkům.
Rámcově lze vymezit používané proudy takto - opakovači kmitočet
10 - 200 Hz, šíře impulsu 0,2 - 4 me, amplituda 0 - 20 mA do zátěže
0- 2000 Ohmů. Pro konkrétní případy využíváme pouze části uvedetíj^eh
rozsahů. Přístroj je napájen z bateriío
Vedle vlastního generátoru stimulačních impulsů mají na liČinnost metody vliv použité elektrody - jejich konstrukce, tvar a rozmístění. Pro tran8kutánní aplikace požíváme elektrody plošné pro perkutánní elektrody jehlové. Osvědčila se naše konfigurace tří elektrod.
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ZDROJE ZifiENÍ
Tesla Hloubětín
Příspěvek je věnován zdrojům záření elektromagnetických,
vln používaných pro bezdrátový přenos informace. Je uvedeno rozdělení spektra rádiových vln, je vysvětlen princip vyzařování
jednoduchého zdroje záření. Informativně jsou popsány případy
záření různých, v praxi užívaných, anténních soustav, obvzláštS
vysílacíxh antén dlouhovlnných a středovlnných rozhlasových stanic. Tyto antény vyzařují velké výkony do většího prostoru při
užití vysílačů velkých výkonů. Je uveden příklad anténních
soustav, pracujících na kratších vinnových délkách. Tyto antény
koncentrují vyzářený výkon do úzkého svazku záření, přičemž výkony vysílačů jsou malé. Na blokovém uspořádání je informativně
podán přehled vysokovýkonového vysílacího střediska. Jsou uvedeny vztahy pro ohodnocení vyzářené energie, vztažené na plošnou
jednotku. Příspěvek ai neklade za cíl popsat všechny zdroje záření'. Pozornost byla hlavně zaměřena na ty zdroje, které se hromadně ji používají. K nim patří zejména v současné době vysílače velkých výkonů, 1-2 ÍÍW na středních a dlouhých vlnách a jejich anténní systémy.
Elektromagnetických vln se užívá jako nosného prostředku
k přenosu informace, kterou může býť např. telegrafní signál, navigační povely, rozhlas, televize, radarové signály, telemetrické údaje, řídící signály pro navigaci a spojení umělých družic
Zeaě a další. Informace je určitým způsobem kódována k nosné vlně, např. při přenosu rozhlasových programů je vlna, respektive
její amplituda nebo kmitočet nebo fáze, měněna - modulována -
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v rytmu předávané informace. Rádiové vlna společně se zakódovanou informací je vysílána vysílací anténou směrem k anténě nebo
anténám přijímacím. V přijímacím zařízení se od nosné vlny odebere - demoduluje - dekóduje - přenášená informace a použije se
k dalšímu zpracování, např. přeměně elektrických kmitů na zvukové. Schema přenosu v blokovém pojetí podává obr.l.
Rádiové vlny (Hertzovy vlny) jsou vlny, jejichž kmitočet
je nižší než 3000 GHz a které se Síří prostorem bez umělého vedení. Spektrum rádiových vln (podle Radiokomunikačního řádu) se
dělí na děvet kmitočtových pásem podle tab.l.
Tab.l

Kmitočtová pásma

Cizí

pásma

rozsah

české

pojmenování vln

označ.

označ.

3 až

30 kHz
300 kHz

VLF
IF

4

5

DV

MF

6

SV

HF

7

KV

3 až

30 MHz

VHF

8

VKV

30 až

300 MHz

UHF
SHF

9
10

UKV
-

EHF

11

-

-

12

-

30 až

300 až 3000 kHz

300 až 3000 MHz
30 GHz
3 až
30 až

300 GHz

300 až 3000 GHz

miriametrové vlny
kilometrové
hektometrové
dekametrové
metrové
decimetrové
centimetrové
milime-rove .
decimilimetrové

Hz = Hertz = c/s = c y k l / s e c .
K

Kilo

= 10-

M Hlega

V

G

Giga

= 10 y .

T

Tera

= 1012

V

if- 114 Rádiové vlny se liší od tepelných a světelných vln, X paprsků,
kosmických peprsků a dalších kmitočtem. Tyto kmitočty jsou vyšší
než kmitočty rádiových vln.
Rychlost vln je závislá od prostředí v kterém se vlna Síří. Rychlost rádiové vlny ve volném prostoru je 3.10

m/sec. To je též

rychlost světla ve volném prostoru. Vlnovou délku vypočítáme
podle vztahu (1)

,8

A=

nebo
f

Hz

X=

300
f

,

(1)

MHz

kde \ - vlnová délka [m]
f - kmitočet
Ne všechny vlny, uvedené v tab.l, se šíří prostředím stejně.
Delší vlny (DV) se Síří podél zemského povrchu na velké vzdálenosti. Hektometrové vlny (středovlnný rozhlas) se šíří jako přízemní vlny v denních hodinách, podle výkonu vysílače a anténního
systému, na vzdálenosti 50-200 km. Fo západu slunce přistupuje
ještě k přízemní vlně vlna odražená od ionosféry. Dosah vysílačů
se zvětšuje. V místech, kde síla pole přízemní vlny a vlny odražené je srovnatelná, nastává silná interference, vzniká tzv. pásmo ticha. Pro spojení na další vzdálenosti - 2 000 km, 10 000 km
i více se užívá krátkých vln a jejich odrazu od ionosféry, v některých případech i vícenásobného odrazu Zem, ionosféry, Zem, ionosféra, Zem. Vlny kratších délek, které se šíří na vzdálenosti
přímé viditelnosti, podobně jako světelné paprsky, se užívají
pro přenos televizních programů, k radioreléovým spojům, radarovým aplikacím, navigaci, družicovým spojením a pro některé speciální spoije.
Z uvedeného plyne, že v praxi potřebujeme celou řadu různých zdrojů záření, které musí být navrhovány a řešeny s přihléd-
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- 115 nutím k zákonům šíření rádiové vlny, užité pro daný spoj.
Možnost vyzařování a šíření elektromagnetické energie
v prpstoru plyne z-poznatků, objevených Faradayem a Maxwellem,
podle kterých střídavý elektrický proud vyvolává magnetické pole a může cirkulovat v dielektriku a ve volném prostoru jako tzv.
proud posuvný.

Z hlediska tvorby magnetického pole má posuvný

proud stejné účinky jako proud vodivý. S průchodem posuvného
proudu v prostoru je spojeno šíření elektromagnetické energie,
protože pole, které je vyvoláno tímto proudem je nositelem
elektromagnetické energie.
Libovolné elektrické zařízení, které je schopno vytvořit
v prostoru posuvné proudy, může být užito jako zdroj záření
elektromagnetické energie (Fyzikální popis kmitů v anténě, dodávání energie anténě, oddělení energie od antény, polarizace vln
a další výstižně popisuje / I / ) . Mějme např. zařízení, kondenzátor, podle obr.2, který zapojíme na zdroj střídavé elektromotorické síly /ems/. V prostoru mezi deskami bude cirkulovat posuvný proud. Protože prostor, který obklopuje kondenzátor mé schopnost vést posuvný proud, je přirozené, Že posuvný proud odbočí
do tohoto prostoru jako by odbočil vodivý proud v případě vodivého okolního prostředí. Odbočení posuvného proudu a tudíž
i elektromagnetické energie do prostoru obklopující kondenzátor
je z hlediska Maxwellovy teorie tak přirozené jako je tok energie
do vodičů připojených ke zdroji ems.
Základní možnost vyzáření elektromagnetické energie do
prostoru je dokazována Poytingovou teorií, která je přímým důsledkem Maxwellových rovnic

f{AL

Vt J

V

2

pH2
2

_

íj-_, dF+
JL

JK

E 2 dV

(2)

v

- 116 kde
energie elektrického pole v jednotce objemu

2

energie magnetického pole v jednotce objemu
---- +

-- 2

je celková elektromagnetická energie v jednotce
objemu
dV

2

- je energie v určitém objemu V elektromagnetického pole

(levá strana rovnice (2)) - derivace, vyjadřuje změnu,
úbytek zásoby elektromagnetické energie v objemu V za
jednotku času.
Na pravé straně rovnice (2) je složka J 6 ^ E dV. Tato složka
vyjadřuje energii spotřebovanou v důsledku vodivosti prostředí
(^Ty). Tato energie je spotřebována v objemu V a přeměňuje ae
v Joulovo teplo. Složka J £ Ě H_Jn dF vyjadřuje tok vektoru ^ E H
povrchem F, obklopujícím objem V. Vektor S = \J£ HJ se nazývá
Poytingův vektor^

JL

£? H L

JS

r

"1

dF

je tedy energie, vyzařované z objemu V, je to
to energie vyzářená zdrojem elektromagnetického
pole do okolního prostoru.

Třebaže teoreticky každé elektrické uspořádání, které je schopno
vytvořit posuvné proudy může být považováno za zdroj nebo jak
jej označujeme za zářič elektromagnetické energie, používají se
v praxi zdroje zářeni elektromagnetických vln (antény) určitých
vhodných geometrických uspořádání. Základním požadavkem na
praktické provedení zářiče je, aby zářič minimálně vázal energii,
která není vyzařována do okolního prostoru. Z tohoto hlediska
je schéma na obr.2 špatným zářičem, nebol mnoho energie je
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-117sr-,- -i-^difno .tiesi d^sKemi kondenzátoru. Příznivějším řeSením
Je vspořéd-.aí podle obr.3a. Zařízeni, které intenzivně vyzařuje
elektromagnetickou energii je uvedeno na obr.3b. Je to dipól,
který tvoří základ složitějších anténních soustav. Za elementární elektrický dipól (obr.4) budeme považovat element vodiče délly s konstantním proudovým obložením, který je umístžií ve středu
koule s orientací proudcvího toku v ose z. Elektrické pole elementárního dipólu má dvě složky E
pole má jednu složku H
*

a

a E R , zatím co magneticko

.

2/l_ cosíř
= _j ___L_2
4

,
k
( 1 + j oo
J
R
R

I sin7^
-j - 2
-1—
4

,
k
1 + j -j
RJ
R^

BÍL-

v

(

)e

-jk R
o

k^
2.)
R

e

(3)

-,Ík„R
o

V (3), (4) je závislost pole na vzdálenosti R, k

(4)

= -4-- , I z =

proud, CP = kmitočet \_Lti= 2 T f J , £-= permitivita, 1 = délka
dipólu. V blízké oblasti okolo dipólu převládají složky pole,
které obsahují členy s R . Poloměr této vzdálenosti se určí z
podmínky

o
k

í

1 ^ o

;

—-v- >
RJ

;

R

,_

sX

nebo

R < -~

,

•

2«

V této oblasti má pole stejnou strukturu jako pole statických
nábojů, rozložených na koncích elektrického dipólu. Ve druhé
oblasti mají všechny tři složky přibližně stejnou hodnotu (mezilehlé, indukční oblast), její poloměr je v rozmezí
r
— "
<• R < 2 T r .
2 II

,
;

Intenzita pole je úměrná sinu úhlu mezi osou dipólu a směrem
k uvažovanému bodu v prostoru. Podél osy dipól nezáří. Maximal-
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- 118 ni energii vyzařuje ve směru kolmém na dipól v rovníkové rovině
při v= 90°. Závislost pole na souřadnicové poloze se nazývá směrová charakteristika (obr.5). V tomto případě je F ( V ) = siní/.
Vektor E je kolmý na vektor H a oba jsou kolmé na R, tj. na směr
Síření vlny. Tato struktura je nazývána příčnou elektromagnetickou vlnou (TEM).
V blízké oblasti převládá složka £ p . Poměr E a H ve vzdálené oblasti a volném prostoru je
ř-

= 120 I = 377 ohm

(5)

t0

ZQ je charakteristické impedance volného prostoru. Intenzita
pole v uspořádáni podle obr.4 bude při / «

60 ?1 I sin
5

í \. szvuzL
*

Při

R [km]

fr

r

A«R

-.

[ v/m I , respektive

rmV/„j

L ~*

(6)

(7)

iT= 90°, tj. při zemském povrchu, bude intenzita pole

R Ikthj
Vzorec (8) poslouží jako první orientace při výpočtu pole krátké
antény v porovnání s vlnovou délkou podle obr.6 (je to též dipól,
stožár je umístěn na patním izolátoru a v zemi je zrcadlový obraz,
jakožto druhé rameno dipólu). Při tomto uspořádání bude při výkonu 1 kW, intenzita pole ve vzdálenosti 1 km od antény 300 mV/m.
U antén vyšSích výSek, např. H = 0,56 X bude |É*|= -4!2gL?_ . B U de-li tedy např. výkon vysílače 2 000 kW, dostaneme v tomto případě intenzitu pole ve vzdálenosti 1 km E = cca 19 V/m. To jsou
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- 119 skutečné hodnoty, a kterými se můžeme v praxi setkat při vysílání na dlouhých a středních vlnách. V kratších

vzdálenostech

bychom museli užít přesnějších vzorců pro blízké pole. Intenzita pole by byla vyšší. Systém podle obr.6

září ve vertikální

rovině podle Čárkované čáry, a to 1 krátké anténa, 2 - delší anténa /O,56 \ /. Při užití jednoho anténního stožáru je záření v horizontální rovině všesměrové podle obr.7. Užitím dalších
stožárů se dá v některých směrech vyzářený výkon zesílit, v jiných potlačit (obr.7). V těchto případech bude velikost intenzity pole ve směru hlavního záření podstatně vyšší než řekněme
dříve vypočítaná velikost intenzity pole 19 L£/m. V případech směrových anténních soustav mluvíme o zisku zdroje záření (antény).
Zisk antény je poměr mezi výkonem potřebným na vstupu referenční
antény a výkonem dodávaným na vstup uvažované antény, přičemž
obě antény vytvářejí v daném směru a v téže vzdálenosti totéž
pole. Pokud není uvedeno jinak, číalo udané pro zisk antény znamená zisk ve směru hlavního laloku záření. Izotropní čili absolutní zisk antény, zisk G^ s

antény v daném směru je zisk porov-

návaný k referenční anténě, která je izotropní anténa izolované
v prostoru. Relativní zisk antény G, v daném směru je rsisk udávaný k referenční anténě, kterou je půlvinný dipól izolovaný
v prostoru, jehož rovníková rovina zahrnuje v sobě daný směr.
Diagram směrovosti antény je křivka znázorňující v polárních
nebo pravoúhlých souřadnicích veličinu úměrnou zisku antény v
různých směrech v rovině nebo na kuželové ploše.
Zatím jsme hovořili o jednom provedení zdroje záření, kterého se užívá při vysíláni na DV, SV. V praxi se setkáváme s celou řadou dalších druhů antén, tak např. umístíme-li za dipól
v určité vzdálenosti odraznici, bude dipól zářit podle obr.8.
Zisk provedení antény s odraznici bude vyšší než zisk obyčejné-
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- 120 ho dipólu, nebol záření v jednom směru je potlačeno a naopak
v druhém směru je zvýhodněno. Budeme-li dipóly skládat vedle sebe nebo nad sebe nebo vedle sebe i nad sebe, vznikne nám anténní
řada s úzkým svazkem záření hlavního laloku a velkým ziskem.
Objeví se vSak též postranní laloky záření. Těchto antén používáme např. pro vysílání televize. Setkáváme se přitom s vyzářenými
výkony 100 až 1 000 kW, při užití vysílačů o výkonech 5, 10,. 20
kW. šířka svazku hlavního laloku záření je pouze ríkolik stupňů.
Existuje ještě celá řada dalších provedení antén např. štěrbinové, trychtýřové, čočkové, parabolické a další. Parabolických
antén se běžně používá při radioreléových spojích, kosmických
komunikacích, radioastronomii. V tomto případě je zářič umístěn
v ohnisku paraboly, vyzářená energie se odráží od parabolického
zrcadla a je koncentrována do velmi úzkého svazku záření. Zisk
antény vzrůstá s průměrem paraboly. Užívá se parabol a průměru
několika desítek metrů. Zisky těchto antén dosahují hodnot až
65 dB. Typické šířky hlavního laloku u těchto antén jsou 0,2°.
Výkon vysílače je malý, přibližně 1 KW, ale díky vysokému zisku
antény je velké množství energie soustředěno do úzkého svazku
záření.
Z hlediska ozáření lidského organismu nás budou tedy zajímat
případy
a) klasických antén, kdy vysílače dodávají velké výkony,

1-2

i více MW a antény vybudí silné pole v okolí antény, řádově
vySší než 20 V/m.
b) antény např. parabolické, které malé výkony vysílačů převédSjí vysokoziskovými anténami do úzkých svazků o velkých výkonech.
Ukažme blokově příklad stanice prvého druhu (obr.10).
Kostry vysílačů, vnější vedení vnitřních napáječů, vnější vedení
venkovních napáječů, skříně a domky anténních přizpůsobovacích
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- 121 zařízení jsou spojeny na zem, takže nejvíce záření v okolním
prostoru vysílače přichází od záření antény. V případě b) je největší nebezpečí v případě přímého zasažení lidského organismu
koncentrovaným paprskem. Přes všechna opatření, např. zemnění
skříní zařízení u vysílačů ad a) objevuje se díky posuvným proudům určitých elektrických uspořádání (jak bylo vysvětleno dříve)•
pole, které při provozu vysílačů velkých výkonů by mohlo překročit dovolené meze. Obdobně bychom mohli zjistit přítomnost pole
u vysílačů pracujících sice s malými výkony, ale s velkými koncentracemi výkonu v úzkých svazcích.
Zdroje vysokofrekvenčních záření z hlediska dovolených hodnot ozařujících lidský organismus jsou posuzovány hustotou výkonu, vyjádřenou např. v mW/cm . Největší hustoty pro danou velikost výkonu budou v těch případech, kdy vyzářená energie bude
koncentrována do velmi úzkých svazků. Bylo by však nesprávné
uvažovat, že ozáření elektromagnetickými vlnami větších vlnových
délek nejsou nebezpečná. Proto není dovoleno pracovat na anténě
při zapnutém vysílači.
Podle / 2 / v.f. energie vyšších kmitočtů může pronikat do
lidského těla do hloubky přibližně 1/10 vlnové délky.

Na delSích

vlnách je hloubka pronikání značně menší 1/1000 vlnové délky.
Množství výkonu absorbovaného tělem je závislé od kmitočtu,
proto je dovolená hustota výkonu pro různé kmitočty různá. Uvádí
se / 2 / , že lidskému organismu neškodí hustota menší jak 10 mW/cm .
Přičemž na stanicích pracujících s velkými výkony, soustředěnými
do úzkých svazků se udávají hodnoty menší.
Uveáme některé užitečné vztahy í / 3 / Hustota výkonu v místech
vzdálené zóny, ve směru maxima zářeni antény se dá zjistit ze
vztahu Í9).
ř

180 P

.v Z
(9)

\,
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kde £ -

střední hodnota výkonu fmW/cia^Jr

P

-

výkon [kW^ přivedený k anténě napáječem,

D

-

průměr antény j_nf|

R + -=

poloměr blízké zóny

2\
A - délka vlny
r - vzdálenost od antény J{pJ[Vztah (9) dává shodné výsledky s měřením ve vzdálenosti, která
je dvojnásobkem poloměru blízké zóny. Absolutní maximální tok výp
kónu nastává ve vzdálenosti 0,5 R od antény a je roven 347,4 — *
(10). Úbytek pole a tím i hustoty výkonu ve větších vzdálenostech,
při užití směrových antén, např. radiolokátoru, je dán vyzařovací charakteristikou dané antény. Tak např. pro parabolickou anténu dostáném přibližně průběh podle obr.11. Hladiny jsou uvedeny v dB vzhledem k hodnotě v blízké zóně podle vztahu (10).
1 u vysílačů pracujících & aalými výkony může být koncentrace energie nebezpečná lidskému organismu. Jako příklad uveďme
vyoílač pracující v pásmu 4 GHz, jeho výstupní výkon budiž 0,5 W.
Zpravidla se připojí několik, např. 6 vysílačů, k jednomu vlnovodu, který necht má průřez 17 cm . V tomto případě hustota výkonu může dosáhnout hodnoty až 177 mW/cm , což přibližně 20 krát
překračuje dovolenou mez. Hustota výkonu v blízkosti výchozích
prvků vysílače může být určena bud přímo měřením (např. některé
neonky zapalují při určité velikosti radiace, např.6 mW/cm ).
Skutečně také tímto způsobem se dá na'napa jecích posuzovat i někkdy kontrolovat chod vysílačů, nebo se dá hustota výkonu vypočítat z intenzity pole
E2
3,77

V,
Ji

. i

\

- 123 - hustota výkonu (mV/cm J
E

- intenzity pole {v/mj
Nebezpečná zóna, při dovolené hodnotě záření 10 mW/cm

vzniká při velikostech intenzity pole E 2 194 V/m.
V blízkosti vyBÍlařů se můžeme setkat s rentgenovým zářením, které vzniká ve vysílači při bombardování elektrod elektrony, které mají velkou energii. Tyto případy mohou nastat např.
u tyratronů a klystronu když elektrony se odchylují od anody.
Intenzita rentgenového záření je závislá na velikosti proudu a
napětí dané elektronky.
Cílem tohoto příspěvku bylo podat více než je pouze konstatování, že radiace, škodlivé lidskému organismu, mohou vzniknout
v okolí vysílače a v okolí zářících zdrojů-antén. Proto se zde
setkáme e informací o rozdělení kmitočtových pásem radiových vln,
o principu přenosu informací a výkladem některých fyzikálních
procesů v zářičích i některými potřebnými vztahy. K hlubšímu
studiu je uvedena odvolávka na podrobnější zpracování v literatuře.
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D a n e s

HYGIENICKÝ ASPEKT VLIVU ELEKTROMAGNETICKÝCH VLN Z HLEDISKA
VÝNOSU MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
H y g i e n i c k á s t a n i c e NVP Praha
Elektromagnetické pole je nositelem energie a je schopno
konat p r á c i . Vzniká v oscilačnlm obvodu, jehož základními e l e menty jsou indukČnost a kapacita. Oscilační obvod odevzdává
energii s p o t ř e b i č i , kterým může být nejen anténa v y s í l a c í s t a nice, a l e i aplikační zařízení generátorů pro průmyslový ohřev. Takové stroje se skládají v vlastního generátoru, který
mění příkon, dodávaný

elektrovodnou s í t í , ne energii vysoko-

frekvenčního elektromagnetického pole a ze zařízení aplikačního, které t u t o energii přeměňuje ve zpracovávaném předmětu
v t e p l o . Při ohřevu vodivých materiálů je tltmto zařízením
cívka o jednom nebo více závitech. Nevodivé materiály, např.
umělé hmoty, se vkládají mezi dvě vodivé desky a tvoří dielektrikum kondenzátoru. Převážné část energie elektromagnetického pole se přemění v teplo v ohřívaném předmětu. Malá č á s t ,
případně ohřívaný předmět vůbec nezasáhne, rozptyluje se do
okolního prostoru a zasahuje osoby, které se nachází v b l í z kosti.
Záření nevychází vždy jen z aplikačního z a ř í z e n í . Někdy
se tvoří s i l n é pole i kolem generátoru, kolem napájecích vedení mezi aplikačním zařízením a generátorem i kolem přívodních
kabelů.
NejčaBtěji dosud se iryskytující

jsou s t r o j e řady GV a t o

GV6 e modifikacemi GV6 a GV6 S o maximálním výkonu 4 kV, GVIO
o výkonu 10 kW, GV21 a jeho varianty (výkon 15 kW), GV22 ( t r valý výkon 30 kW) a GV201 o trvalém výkonu 85 kW„

i
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Tyto generátory jaou vestavěny spolu s napájecími zdroji
do kovových skříní. Ohřev probíhá v indukční cívce, uložené
v upínači s rozměry, počtem závitů a mechanickou úpravou
přizpůsobené požadavkům technologie. Strojírenské závody mívají celou sadu indukčních cívek. Generátorů pro indukční ohřev
se používá k tavení, pájení, popouštění, žíhání, kování atd.
Generátory pro dielektrický ohřev se liSí od generátorů
pro ohřev indukčním zařízením, které mívá plochu i větší než
1 m . Používá se jich pro předehřívání, tavení, svařování
a tvarování umělých hmot, zejména theraopiestů a jejich kombinací. Každý z uvedených typů generátorů umožňuje volbu vysokofrekvenčního výkonu v širokém rozsahu. Proto se vyskytují
i různé hodnoty intenzity elektromagnetického pole a to od
několika V/m do několika desítek V/ra. Při kalení a sváření se
vyskytují exposice vesměs krátkodobé, přerušované, při tavení
a při výrobě výbojek a elektronek exposice dlouhodobé.
Elektromagnetickým polem jsou exponováni technici vysílacích stanic, osoby, pohybující se v blízkosti antén, sestry
ve zdravotnických zařízeních, kde se aplikuje pacientům diathermie, opraváři radiolokátorů a mnozí jiní, kteří mají co
do činění se zdroji radiových vln. V grilovacích zařízeních
nám elektromagnetické pole za necelé 2 minuty vyrobí z plátku
syrového masa výborný bifteko
Vyvstává otázka :
Jak působí elektromagnetické pole na člověka a na živý organismus vůbec ?
Technický pokrok má i své stinné stránky. Je obecně známo, jaké nebezpečí v sobě skrývají rontgenové paprsky, radioaktivní materiály, jské škody působí člověku hluk strojů a ja-

y
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ké

to má důsledky, když Člověk vdechuje škodlivé látky. Vše-

mi těmito problémy ae zabývá hygienická služba a ta se také
snaží nalézt odpovčd" na otázku škodlivosti elektromagnetických
polí a obrany proti nepříznivým účinkům na lidské zdraví. Nelze popřít, že energie, která je s to tavit a svářet kovy a
a grilovat maso, je s to poškodit lidské tělo. Energie elektromagnetického pole ae při tom mění v teplo, které je pak vlastní příčinou poškození. Dále je faktem, že lidstvo žije od nepaměti v elektromagnetických polích, emitovaných sluncem.
Od dob. kdy se začala Sířit radiotelegrafie a radiotelefonie,
intenzita polí, ve kterých každý člověk žije, neustále vzrůstá, aniž by měla nějaké zlé účinky. Existuje tedy určitá hranice do které můžeme považovat elektromagnetické pole za naprosto neškodné. Mezi touto hranicí a hranicí škodlivosti
účinků tepelných, existuje ještě - neznámo jak rozsáhlá oblast účinků netepelných, oblast dosud jen málo probádaná.
Pozornost vzbudily i jevy, vznikající na živém organismu v důsledku tepelného působení elektromagnetických vln, které však
n-elze vyvolat žádným jiným byí i energeticky rovnocenným
způsobem ohřevu. Jsou sledovány i hypotézy o genetických vlivech elektromagnetických polí.
Na škodlivé vlivy elektromagnetických polí upozorňoval
časopis "Vynálezy a pokroky" již v roce 1914. Avšak teprve
v roce 1965 (5.února) vyšla u nás první právní norma, tohoto
oboru ae týkající : Výnos hlavního hygienika, kterým se vydává jednotná metodika stanovení intenzity pole a označení
elektromagnetickými vlnami v pásmu vysokých frekvencí a velmi vysokých frekvencí k hygienickým účelům. Tento výnos byl
novelizován v roce 1970, rozlišuje generátory vf 30 kHz 30 MHz (dříve od 10 kHz) a 30 - 300 MHz a generátory vvf,

\

- 133 které dělí na provoz pulsní a nepulsní. Přípustné hodnoty
jsou formulován;' odděleně u zařízení a pro pracovníky ostatní,
respo

obyvatelstvo.
NejvyšSí přípustné hodnoty ozáření u vf pro pracovníky

u generátorů jsou udány pro 30 kHz - 30 MHz číslem 400, pro
30 - 300 MHz Číslem 80, pro ostatní pracovníky a obyvatelstvo
číslem 100, reap o24. Směrné číslo je součin intenzity pole
ve V/m a doby exposice v hod. V pásmu vvf je v první skupině
u generátorů nepulsních směrné číslo 200, u pulsnlch 80, ve
druhé skupině 60 a 24. U w f generátorů je směrné číslo součinem výkonové hustoty |iW/cm

a doby exposice v hod.

Mezi účinky elektromagnetických polí na člověka se cítaji hyperthermie, šedý zákal, neurologické efekty, cardiovaculárnl účinky aj.
tJkolem technika v hygienické službě je dbát na dodržování citovaného výnosu hlavního hygienika ČSR a dodat lékařům
spolehlivé informace o elektromagnetických polích, jejichž
účinkům jsou lidé vystaveni.
Jednotná metodika stanovení intenzity pole a ozáření
elektromagnetickými vlnami v pásmu vysokých frekvencí a velmi
vysokých frekvencí k hygienickým účelům uváží dvě základní měřící metody :
1) pomocí univerzálního elektronkového voltmetru Tesla BM 388
s doplňky
2) pomocí měřiče pole QXC 900 05 o
Elektronkovým voltmetrem Tesla BM 388 s doplňky je možno
měřiti na kmitočtech niŽSích nežli 300 MHz; zářič QXC 900 05
se sondami, které je možno koupit, v pásmech 2500, 3000
a 10 000 MHz. V poslední době se především v důsledku rozvoje
televize) začaly objevovat požadavky na měření intenzity

L
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- 134 elektromagnetických polí a kmitočtech vyšších nežli 300 MHz.
Ani další měřící přístroje, které jednotná metodika uvádí,
tj. měřící přístroj IEMP-1 a měřič integrální intenzity elektromagnetického pole zkonstruovaný Miloslavem Režným (ve dvou
variantách), nejsou určeny pro měření na kmitočtech

300 MHz.

Je velký rozdíl mezi zářením intenzity elektromagnetických polí v telekomunikacích a v měření pro hygienické účely,
V telekomunikacích jsou předmětem zájmu především vzdálená
pole, kde již je polarizace

eliptická nebo zcela obecná. Úče-

lem takových měření bývá zjištění dosahu vysílačů, ověření
směrových charakteristik antén, měření nežádoucích harmonických nebo parasitnlch vyzařování apod. Naměřené hodnoty jsou
zpravidla řádu jiV/m, zřídka kdy V/m.
Pro účely hygieny práce i hygieny komunální vSak potřebujeme znát intenzity pole blízkého. Máme co Činiti s hodnotami
desítek a stovek^ST/m. V laboratořích spojů, výzkumných ústavů
a průmyslových podniků jsou k disposici měřiče síly pole pro
všechny kmitočty, které v přítomné době hygienickou službu zajímají. Jsou to přístroje většinou z dovozu a všeobecně těžko
dosažitelné. Možnosti měření však končí u všech jedním, nebo
nejvýSe několika^ir/m.
Měření na generátorech pro vysokofrekvenční ohřev se vyznačuje tím, že měříme v poli o velkém gradientu, kde intenzity ubývá s druhou nebo dokonce s třetí mocninou. I malý pohyb
sondy měřícího přístroje má za následek značné odchylky v naměřených hodnotách. Pracovník se kolem generátoru pohybuje
a intenzita pole, kterým je exponován, může tedy značně kolísat.
Měření bývá ovlivňováno napájecím vedením elektronkového
voltmetru, který je připojen k téže elektrovodné šiti jako ge-
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nerétor. Do místa měření je unášeno pole,, které zmizí, jakmile elektronkový voltmetr odstraníme. Chyba činí i 200% a můžeme se o ní přesvědčit současným měřením s přístrojem ČU1 nebo
SU2.
Je-li na pracovišti několik generátorů a použijeme-li
k napájení elektronkového voltmetru prodlužovací ho kabelu,
může přemístění tohoto ka belu o několik dm změnit výsledek
měření měrou nikoliv nepodstatnou. Pak stojíme před otázkou,
která hodnota je správnějěí. Vliv může mít i to, který z blízkých okolních předmětů je pro vysokou frekvenci nutno považovt* za územněný.
K překonáni těchto úskalí byly jako doplněk k elektronkovému voltmetru zhotoveny přístroje ČU-1 a Cu-2. Přístroj
ČU-3 je ve stavu laboratorních pokusů.
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K NÉKTEBÍM OTÁZKÍM BIOLOGICKÉHO ÚČINKU MAGNETICKÍCH A ELEKTEO.-'
MAGNETICKÝCH POLÍ

K působení magnetických a elektromagnetických polí na
biosféru bych chtěl zaujmout postoj hygienika, pracujícího v oboru ochrany proti účinkům neionizujícího záření a pokusit se
0 konfrontaci některých literárních údajů se současně platnými
hygienickými normami.
Z biologických

vlastností neionizujícího záření (zejména

mikrovlnného) je zajímavé to, že hodnoty výkonové hustoty nad
2
1 - 10 mW/ca

jsou pro živé organismy spojeny zejména s tepelným

efektem ve tkáních. Nadměrná exposice vede k denaturaci tkání* .
Výkonové hustoty působící na molekulární i buněčné úrovni specifickým účinkem, jenž se projevuje např. útlumem vlastností
nervových (mozkových) buněk, (ovlivnění EEG záznamu) a dále postižením buněk mladých; ty se vyskytují zejména v buněčné výbavě
tělních tekutin (krev, lymfa). Zvláštní pozici, pokud jde o zvýšenou citlivost vůči neionizujícímu záření, mají parenchymatozní
orgány (játra, plíce, ledviny), oběhový a zažívací trakt a struktury produkující pohlavní buňky.
I reverzibilní změny v organismů vznikají prakticky při takové výkonové hustotě energie, jež působí tepelný efekt s následným
pptlačením funkce až denaturace buněčných organel, produkujících
enzymy, nutaé pro metabolické pochody.
Netepelný efekt, který je specifickým projevem časově proměnných, tedy elektromagnetických polí v dané kmitočtové oblasti, ovlivňuje živou hmotu reversibilně, přičemž je možná řepa-
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- 137 race ad integrum. Přitom však záleží na intenzitě aplikované
energie, trvání exposice a množství skutečně organismem absorbované energie i na okamžitém individuálním stavu buňky, tkáně,
orgánu, nebo i celého organismu.
Intenzita neionizující

složky slunečního nebo galaktické-

ho záření je tak nepatrný, že ji zatím z hygienického hlediska *
nemůžeme považovat za významnou, pokud jde o negativní ovlivňování životních pochodů v biosféře.
V současné době je biologický

efekt uměle vytvářeného

elektromagnetického pole, aí již ve formě kontinuálního nebo
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Hustota energie a frekvence různých zdrojů

if- 138 pulsního působení velmi intenzivně studován. Zejména jsou to
pole zdrojů ve frekvenční oblasti řádově 30 Hz až 30 GHz, které se od přirozených liší především koherentností, frekvenční
stabilitou, stabilitou výkonové úrovně, uniformitou svého průběhu v Sase a v neposlední řadě intenzitou.
Na obr.l výkonová hustota extraterestriálních zdrojů
elektromagnetického vlnění leží v hodnotách řádově 10

aW cm"

Hz"1(attowattů - triliontin wattu) a-níže. Hygienicky přípustné
hodnoty umělých zdrojů, které jsou z biologického hlediska považovány za Škodlivé, jsou aai o 12 - 16 řádů výše, přibližně
řádu pW cm

Hz

. Stanovení současně platné nejnižší přípustné

hygienické normy vychází také z tepelného efektu elektromagnetického pole, kdežto "netepelný" a pro toto vlnění specifický
efekt není zatím prozkoumán. Z praxe je však známo, že některé
osoby udávají, že cosi "cítí" jscu-li exponovány intenzitám i
pod hygienickou normou, i když v živém organismu nebyl dosud
prokázán specifický recepční orgán pro energii elektromagnetického pole.
V současné literatuře., týkající se působení extraterestriálních faktorů na život na Zemi zaujímá zvláštní postaveni hypotéza, že je to následná změna geomagnetického pole, jehož kolísavá intenzita je odpovědná za výrazné reakce v biosféře. V biologické kazuistice jsou dnes sneseny stovky případů pozorování,
kdy bezprostřední změna geomagnetického pole (umělá nebo přirozená) narušuje orientační a navigační schopnosti ptáků, ryb, hmyzu
atd. Těsná souvislost chování geomagnetického pole při periodických i neperiodických změnách sluneční aktivity je rovněž opakovaně popisována a tak neudivuje, že nakupení závažných jevů
v patafyziologii, pozorovaných i v lidské populaci, obrátilo
pozornost ke vztahu geomagnetické pole - biosféra.

L
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- 139 V této souvislosti je nutno uvážit i nánr.tky proti takové
hypotéze. Je možné, aby z hlediska geofyziky tak nepatrné změny intenzity magnetického pole působily tak výraznou reakci v
živé hmotě, zvláště když si uvědomíme, že dnes biosféra je nasycena umělými magnetickými a elektromagnetickými poli značně větSlch intenzit ? Z hlediska biologie se můžeme tázat, jak je moř-,
né, Že tak intenzivní bi->klimatické faktory jako je střídání
tmy a světla, teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu připustí, aby
při jejich současném působení živá buňka, tkáň nebo organismus
byl jeStě citlivý na změny geomagnetického pole, zejména když
dnes neznáme žádný recepční orgán, který by měl takovou specifickou schopnost ? (Trojickaja, Dubrov, Cholodov 1975).
Na tyto otázky je dnes obtížné odpovědět, avšak < existují
práce, ve kterých byla studována citlivost molekul vody k magnetickým a elektrickým polím (Sudoladov 1969, Ficcardi 1970,
Kislovskij 1971, Trinčet 1971), které dokazují možnost přestavby struktury molekuly vody, přičemž tyto fázové změny nevyžadují
velkých energetických příkonů. Fodobně na úrovni buňky byly
zjištěny změny v prostupnosti buněčných membrán a to při experimentech s geomagnetickým i elektromagnetickým pol'2^ při frekvencích 0,2 - 100 kHz. Velmi nízké frekvence jsou v této souvislosti závažné zejména prott, že. v kmitočtové oblasti 7 - 12 Hz se
například projevuje také EEQ rytmus alfa, vlastní rytmus kontrakcí vláse&nicového systému na frekvenci 14 - 20 Hz a změny o frekvencí 29 až 31 mHz byly zjištěny v kolísání potenciálů globálně
snímaných z mozku.
Zajímavou hypotézu vypracovali Muzalevskaja, Flechonov,
Gnevyěev (1973). Autoři vycházejí v podstatě ze zjiětění, že
prahová hodnota výkonové hustoty pro receptorovou buňku je

\
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S = 100 aW cm-2 . Přitom např. intenzita geomagnetického pole
může kolísat od hodnot nižších než prahových až po výkonovou
hustotu 10 až 100 fW cm"2 (femtowattů,'10~15W), případně i více.
Na obr.2 je taková situace znázorněna šrafovanou oblastí. Vlnovka v horní části obrázku představuje změny reaktibility citlivosti receptorních struktur organismu v závislosti na síle energetického stimulu, který podle autorů je neodvislý" od jeho charakteru. Jinými slovy z hlediska změn v biologickém materiálu
je lhostejné, zda se jedná o impuls magnetostatického, geomagnetického nebo elektromagnetického pole.

Haakce orgenisau

Stiad

•
24h O> 2ta 0 3h
Povolaná axpotlca
lca 1
Hyg* norma

Obr.2

Závislost reakce organismu na energii elmag. vlnění

Křivka ve fázi I. představuje dynamiku útlumu až do dosažení prahové hodnoty energetického stimulu. Další zvyšování intenzity (výkonové hustoty) je znázorněno fází II, jež v podstatě představuje různé stupně vzrušivosti s maximem přibližně při

.v
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10 pW cm a při dosaženi intenzity stimulu 10 ^W cm přechází křivka do fáze III. Tato fáze představuje dynamiku útlumu až ireversibilnlm změnám. Je zde pozoruhodný soulad s hygienickou normou, stanovenou na podkladě experimentálních prací
a zkuSeností, kde je stanovena hodnota výkonové hustoty l^uW cm
jako spodní hranice pro 24 hodinovou exposici u obyvatelstva
žijícího v blízkosti zdrojů mikrovlnného záření.
Je samozřejmé, že tato představa reakce receptornl struktury je dále závislá na době exposice, na jejím okamžitém
funkčním stavu, dále na tzv. faktoru překvapení (když přírůstek
stimulu je náhlý) a na struktuře a zvláštnosti stimulu resp.
geomagnetické změny.
Z hlediska následných zjistitelných patofyziologických
projevů je třeba zvláStS připomenout faktor okamžitého funkčního stavu (buňky, orgánu, organismu), uplatňující se např. při
probíhajícím onemocnění, kdy ze zkušenosti víme, že jakákoliv
přiměřeně intenzivní změna ve vnějším prostředí může mít kvantitativně i kvalitativně mohutnější odezvu, než u fyziologicky intaktního biologického substrátu.

V.
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Vliv elektrických, magnetických a elektromagnetických polí

na-organismy" v roce 1977-

Měření biomagnetických polí pomocí supravodivého kvanto- ,
vého magnetometru
M. Odehnal, V. Petříček

H.Tichý, Pr. Tomášek

Ústav jaderné fyziky ČSAV, 250 68 Řež

íoměrně nedávno byl v USA vyvinut přístroj na měření velmi slabých
magnetických polí zcela mimořádných parametrů,tzv. supravodivý
kvantový magnetometr (SKM), známý také pod označením SQUID (.superconducting quantum interference device). Tento přístroj je
zatím nejcitlivějším přístrojem pro detekci magnetického pole
Si magnetického toku vůbec. Je schopen zaregistrovat hodnoty
magnetického pole až 1 0 " 1 0 Gauss/ ( h z ) 1 / 2

( 1 0 ~ 1 4 Tesla/ (Ez)1/'2)

a umožňuje tak detekci magnetických polí dříve naprosto nedetektovatelných. Kromě celé řady použití ve fyzice, chemii, biologii,
geologii, elektronice a pod., umožňuje tento SKM i detekci magnetického pole vznikajícího při fyziologické činnosti různých
tělesných orgánů u člověka či jiného biologického objektu nebo
magnetického pole vznikajícího při kontaminaci některých orgánů
feromagnetickými látkami.
Byla např. demonstrována bezdotyková měření magnetického
pole kolem některých orgánů lidského těla:
a) srdce (magnetokardiografie),
b) srdce lidského plodu (fetální magnetokardiografie);
c) n&kterych kosterních svalů (magnetomyografie);
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- 143 d) mozku (magnetoencefalografie);

l
i

e) oka (magnetooculogram)/
f) plíce (feromagnetická kontaminace'plic).
V případech a) až e) jsou signály magnetického pole těchto
orgánů poměrně blízké tvarově signálům, které je možné získat
při měření elektrické činnosti těchto orgánů (EKG,EMG,EEG), pro-

>

tože magnetické pole těchto orgánů je důsledkem těchže iontových
proudů vznikajících v těchto orgánech při jejich činnosti. Měře*
ní magnetického pole však může poskytnout další nezávislý a nový pohled na činnost těchto orgánů. Toto měření může umožnit detekci patologických změn těžko zřetelných na elektrických záznamech, umožnit poměrně dobrou lokální rozlišitelnost různých změn,
detektovat uzavřené a hluboce v těle ležící proudové smyčky (injury currents) a upřesnit teoretické modely funkce těchto orgánů.
Tak např. byl poprvé pomocí magnetokardiografie rozřešen vznik posuvu tzv. S-T-useku při infarktových stavech. Tato otázka nemohla
být řešena pomocí měřeáí EKQ, protože mé mnohoznačné řešení.
Měření pomocí SEM jsou měření bezdotyková, čímž se odstraňují
potíže s kontaktními potenciály přikládaných elektrod při elek-

i

trických měřeních.

;

Lékařské měření pomocí tohoto SKM se teprve začínají ve svě1

tě intenzívně rozvíjet na několika pracovištích. Je to především
v USA, ve Finsku, ve Francii a v 083R ( ÚJF ČSAV,Řež a ÚW. SAV,
Bratislava).
Velkou výhodou SOI je jeho vysoká citlivost a bezdotykovost
měření. SOI má však také své specifické podmínky za nichž může
pracovat:
a) pracovní teplotu supravodivého čidla, která leží v oblasti
teploty 4,2 K (bod varu kapalného hélia),
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- 144 b) magneticky "klidné" prostředí - tj. bud" velkou magneticky stíněnou místnost (velmi nákladné zařízeni), anebo specielní supravodivý gradiometr, detektující pouze gradienty složek magnetického pole a eliminující xfc homogenní magnetické pole a jeho
fluktuace.
V příspěvku jsou prezentovány výsledky měření magnetického
pole lidského srdce v IÍJP ČSAV a je stručně popsán vlastní SKM«>
V tab.l jsou zachyceny některé hodnoty indukce různých magnetických polí.
V české literatuře je o těchto biomagnetických měřeních
přehledně referováno v literatuře
M. Odehnal,V. Petříček, Čs.čas.fyz. A26 (1976), 254 ,
v níž zájemce najde poslední odkazy na zahraniční práce.
Tabulka 1. Přehled různých magnetických polí
Druh magnetického pole

Přibližná hodnota
indukce magnetického
pole B /Tesla/

Poznámka

pole Země

5.1O"5

statická hodnota

fluktuace pole Země

5.1O"9

efektivní hodnota

rušivé pole v městské
aglomeraci

2.10"7

efektivní hodnota

pole lidského srdce

7.10- 1 1

pole kosterních svalu
pole lidského mozku
vlastní šumové pole vf
SKM s budícím kmitočtem
v pásmu 10 až 400 Mfcz

7.10" 1 1
2.10- 12
I.IO"1?

fio-aioWSŽŠZiom-

plexu; měřeno několik cm nad povrchem hrudi
svaly lokte a dlaně; mezivrcholové
hodnota
alfa rytmus, mezivrcholová hodnota
asi 2 cm od lebky
efektivní hodnota
vztaženo na šířku
frekvenčního pásma lHz
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