Einsteinova rovnice vyvolala explozi

Koncem června roku 1905 dopsal slavný fyzik zlomový článek o teorii relativity


Přesně před sto lety uveřejnil Einstein rovnici E = mc2. Zprvu zůstala prakticky bez povšimnutí. Jednoduše se nehodila k tomu, co právě dělala většina ostatních vědců. Velké výsledky Faradaye, Lavoisiera a ostatních byly k dispozici, ale nikdo jiný si je neposkládal dohromady - sotva kdo měl vůbec tušení, že by to šlo.
Průmyslovým odvětvím tehdy vládlo hutnictví, stavby železnic, výroba barviv a hnojiv, a právě na ně se výzkumníci soustřeďovali. Pár univerzit mělo specializované laboratoře pro teoretičtější práci. Ta se ale většinou odehrávala v oblastech, které by nepřekvapily Newtona před více než dvěma sty lety. Badatelé se věnovali klasické optice, zvuku a pružnosti. Existovala trocha svěžího výzkumu o nových a podivuhodných radiových vlnách a v oblastech spojených s radioaktivitou, ale na většinu ostatního tu byl Einstein takřka sám.
Můžeme datovat téměř na měsíc přesně okamžik, kdy poprvé nahlédl, že E bude rovno mc2. Einstein dopsal svůj původní článek o relativitě koncem června roku 1905. Dodatek s rovnicí měl připraven pro tisk v září, takže si to patrně poprvé uvědomil někdy v červenci nebo v srpnu. Pravděpodobně k tomu došlo buď na jedné z jeho procházek, nebo doma po práci na patentovém úřadě. Jeho malý synek Hans Albert byl často při práci s ním, což mu nevadilo. Návštěvníci podrobně líčili, jak Einstein spokojeně pracuje v obývacím pokoji svého malého bytu, volnou rukou kolíbá proutěnou postýlku s jednoročním potomkem a občas mu něco zabrouká nebo zazpívá.

Malé dítě v knihovně

Co určilo Einsteinovu cestu? Byla to touha odhalovat neznámé, snaha pochopit, jaké záměry má Starý pán s naším vesmírem. (Starý pán nebo Starý byl Einsteinův oblíbený název pro pánaboha.)
"Jsme ve stejném postavení," vysvětloval Einstein později, "jako malé dítě, které vstoupilo do ohromné knihovny, kde stěny jsou od podlahy až ke stropu pokryty knihami v mnoha rozličných jazycích. Dítě ví, že ty knihy musel někdo napsat. Neví kdo a kdy. Nerozumí řečem, v nichž jsou napsány. Všimne si ale, že je tu jistý plán v tom, jak jsou knihy uspořádány, tajemný řád, který nedokáže postihnout a přesto ho nejasně tuší."
Když se Einsteinovi naskytla možnost sáhnout v ono příšeří a otevřít knihu Starého pána, jež měla na svých stránkách třpytivě vepsanou rovnici E = mc2, ochotně to udělal.
Myšlenkový postup, který Einstein sledoval, než přišel se svým mimořádným zjištěním, že hmota a energie jsou jedno a totéž, začal zdánlivě nesouvisejícím postřehem - nikdo nemůže dohonit světlo. Ten vedl k dalším poznatkům: přilévání energie do pohybujícího se objektu může u vnějšího pozorovatele vyvolat zdání, že se hmota objektu zvětšuje. Důkaz mohl být veden také opačně, za vhodných podmínek by objekt měl být schopen vydávat energii získávanou z vlastní hmoty.
Od 90. let 19. století, několik let předtím než Einstein sepsal svoji rovnici, se mnoho vědců domnívalo, že k popsanému ději může docházet. Výzkumníci v pařížských, montrealských a dalších laboratořích prozkoumali na kovy bohaté rudy dovezené z Konga, Čech a dalších míst. Zjistili, že vyzařují jakýsi druh záhadných energetických paprsků. Kdyby se valounky při tomto procesu opotřebovávaly, nikdo by se byl nad tím příliš nepozastavoval. Ale s použitím nejlepších měření té doby se zdálo, že se energetické paprsky linou ven bez toho, že by kamínky doznávaly jakýchkoli změn.
Marie Curieová patřila k prvním vědcům v tomto oboru a v roce 1898 vymyslela pro takovýto nezadržitelný výron záření slovo radioaktivita.
Přesto ani ona zpočátku neměla ponětí o tom, že tyto kovy získávají svůj energetický příkon z odebírání neměřitelně malých množství své vlastní hmoty, která přestává jako taková existovat a přeměňuje se ve velice zesílenou formu vyzařované energie. Ta množství byla k nevíře. Hrouda rudy, která se vešla do dlaně, vyzařovala každou vteřinu mnoho bilionů vysokorychlostních alfa částic a činila tak hodiny, týdny a měsíce bez jakéhokoliv měřitelného úbytku na váze.
Einstein se později, když už se stal slavným, s paní Curieovou několikrát setkal, nikdy jí však nerozuměl. Po jednom turistickém výletu ji popisoval: "... je studená jako ryba a neustále si stěžuje." Ve skutečnosti ovšem byla vášnivé povahy, měla hluboký milostný vztah s elegantním, ale ženatým francouzským vědcem. Na výletě si stěžovala pravděpodobně proto, že pomalu umírala na rakovinu. Mezi ony nové kovy, o nichž se téměř nic nevědělo, patřilo radium, se kterým Curieová pracovala dlouhé roky.
Nepatrné stopy radiového prášku, které nevědomky nosila na blůze a na rukou, když klopýtala po zablácených kočičích hlavách pařížské dlažby 90. let 19. století a později, vyzařovaly energii po tisíce let, aniž by znatelně ubývaly. Záření u Curieové vyvolalo smrtelnou chorobu - rakovinu. Po více než sedmdesáti letech byl prach stále ještě aktivní a mohl poznamenat smrtelnou radiací archiváře přehrabující se v jejích účetních knihách v kanceláři nebo v knihách u ní doma. Množství prachu, které Curieová roznášela, se měřilo v miliontinách gramu. V souladu s Einsteinovou rovnicí to však stačilo k poničení DNA v jejích kostech a k vyvolání leukemie.

Výbuch vyvolaný stránkou v knize

Když vezmeme rychlost světla, umocníme ji na druhou a vynásobíme množstvím hmoty, získáme množství energie, které je hmota schopna vyzářit. Lze snadno přehlédnout, o jak mocnou myšlenku jde. Neboť E = mc2 neříká nic o tom, o který druh hmoty se jedná. Každá látka se za jistých okolností může dostat do stavu, kdy se její hmota uvolňuje v podobě energie. To je ta síla, která je kolem nás, uvězněná v těch nejobyčejnějších kamenech, květinách a potůčcích.
Jediná stránka této knihy, vážící pár gramů, se jeví jako neškodná, stabilní směs celulózových vláken a tiskařské barvy. Pokud by však ona barva a celulóza byly někdy převedeny do formy čisté energie, došlo by k ohlušující explozi, větší než při výbuchu velké elektrárny. Tato síla je ovšem dostupnější u uranu než u obyčejného papíru.
Čím větší je transformovaná hmotnost, tím hrozivější síla se uvolňuje. Po dosazení jediného kilogramu hmoty na místo "m" a po vynásobení ohromnou hodnotou 1 165 000 000 000 000 000 pro c2 rovnice slibuje, že lze v principu získat přes 25 miliard kilowatthodin energie. To je srovnatelné s energií, kterou velká elektrárna vyprodukuje za několik let. Vysvětluje to, proč malá atomová bomba -s jádrem, které se vejde do nastavených dlaní - má dost energie na to, aby v mžiku rozervala ulice a vytrhala potrubí, aby bořila ulici za ulicí cihlových domů a roztrhala těla desítek tisíc vojáků, dětí, učitelů a řidičů autobusů.
Uranová bomba pracuje tak, že mění v energii jen méně než jedno procento hmoty ve svém nitru. Větší množství hmoty stlačené v rozpálené hvězdě dokáže zahřívat planety miliardy let (a přitom také ničí část sebe sama a přeměňuje zlomky kdysi hmatatelné látky v zářivou energii).

Knihu E = mc2 vydalo nakladatelství Dokořán. Text upravila redakce LN.

***

Rovnice pomohla ke zrodu atomové bomby

Kde slavného fyzika Alberta Einsteina napadlo, že E bude rovno mc2? Nejspíše buď na jedné z jeho procházek, nebo doma. Tam při práci často kolíbal proutěnou postýlku s jednoročním synem.

Energie získaná z vlastní hmoty

Od 90. let 19. století, ještě před Einsteinovou rovnici, se mnoho vědců domnívalo, že objekt dovede vydávat energii získávanou z vlastní hmoty. Marie Curieová (1867-1934) vymyslela pro takovýto nezadržitelný výron záření pojmenování radioaktivita.

Einstein se později s Curieovou několikrát setkal, nikdy jí však nerozuměl.

Nepatrné stopy radiového prášku, jež Curieová díky své práci nevědomky nosila na blůze a na rukou, vyzařovaly energii po tisíce let. Množství prachu, které roznášela, se měřilo v miliontinách gramu. V souladu s Einsteinovou rovnicí však stačilo k poničení DNA v jejích kostech a k vyvolání rakoviny.

Je studená jako ryba, prohlásil Einstein o Marii Curieové
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