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17. Úloha 
 

I. Zadání 
 

Vikings 

 

According to a legend, Vikings were able to navigate in an ocean even during overcast (dull) 
weather using tourmaline crystals. Study how it is possible to navigate using a polarizing 
material. What is the accuracy of the method? 
 
 
 

II. Úvod 
 

Vikingská loď je na cestě zpět domů z nově objevené země daleko na západě. Zima je 
za rohem a počasí se brzo pokazí. Je třeba, aby kormidelník udržel kurz na východ. Ale kde je 
přesně Domov? Obloha je každý den zataženější než předchozí. Po většinu nocí nejsou vidět 
ani hvězdy a dokonce ani během dne má slunce potíže prorazit mraky. Dny jsou krátké, a 
světlo jen výjimečně osvětluje oblohu někde pod horizontem. Houpající se na vrcholu stěžně 
drakkaru mhouří námořník oči, hledajíce stopy světla v mracích… bez úspěchu. Pak Leif 
Šťastný zahlédne místa, kde skrz mraky prosvítá slunce. Šáhne po měšc,i vytahujíce z něj svůj 
sluneční kámen. Dívá se skrz krystal na malé světlé skvrny na obloze. Otáčí kamenem, dokud 
nezežloutne. Ihned poté křičí na kormidelníka natahujíce ruku a ukazujíce směr… Domů. 

„Hrafns Sága“ 
 
Naším úkolem je zkoumat, jak se můžeme orientovat pomocí polarizujících materiálů, 

jako je například turmalín. Úlohu budeme řešit zatím pouze teoreticky. Možnost takto se 
orientovat byla navržena a zkoumána Thorkildem Ramskou v 60. letech 20. století. Ten se 
právě snažil nalézt odpověď na otázku, jak se Vikingové orientovali na moři při špatném 
počasí. Vikingové k tomu evidentně využívali Slunce. S pomocí slunečních hodin dokázali 
námořníci zřejmě kdykoliv během dne určit sever. Nebe nad severním Atlantikem nebývá 
ovšem většinu roku blankytně modré a proto zde vyvstává otázka, jak zjistili polohu Slunce 
při špatném počasí. 
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III. Teorie 

 
 Obloha je polarizovaná. Její barva i polarizace jsou zapříčiněné rozptylem světla, ke 
kterému dochází na molekulách vzduchu a na aerosolových částicích v něm obsažených. 
Obecně je obloha polarizovaná tečně ke kružnici, jejímž středem je Slunce – tedy kolmo na 
směr, kterým se na něj díváme, a maximum polarizace se nachází 90° od něj (Obr 1).  
Problém může být komplikovanější, pokud uvažujeme přirozenou polarizaci oblohy, ta totiž 
sama o sobě není naprosto nepolarizovaná jako Slunce. Je polarizovaná vertikálně (až 20-30% 
při soumraku). Bod, ve kterém se tato polarizace mění na horizontální, se nazývá Aragův 
neutrální bod. Dva další neutrální body se nazývají Babinetův a Brewstrův neutrální bod (pod 
a nad Sluncem). 
 K rozptylu dochází, protože foton excituje elektron, který absorbuje jeho energii a 
začne vibrovat. Tato vibrace zpět vyzařuje jako anténa nový foton v náhodném směru. Směr 
vibrace elektronu je ten samý jako směr elektrického pole dopadajícího fotonu. Naopak, 
vyzářený foton má elektrické pole souběžné se směrem vibrace elektronu.  

 

Obrázek 11: Světlo polarizované rozptylem 

 
 Světlo je transverzální vlna – elektrické pole „vibruje“ kolmo ke směru paprsku. 
Pokud dopadající světlo je nepolarizované, elektrické pole vibruje ve všech směrech kolmých 
na paprsek. Elektron rozptylující molekuly bude také vibrovat v této rovině. Ovšem pokud 
pozorujeme tuto rovinu ze strany, vibrace se nám jeví v jedné přímce. Tudíž světlo rozptýlené 
zpět (nebo vpřed) zůstává nepolarizované, zatímco světlo rozptýlené pod úhlem 90 stupňů se 
stane lineárně polarizovaným (pokud nahlížíme pod úhlem, bude částečně polarizované). 
 Nyní je důležité si uvědomit, že pokud je foton rozptýlen mnohokrát, ne pouze jednou, 
před tím, než se dostane k pozorovateli, jeho polarizace se stane náhodnou. Důvodem je, že 
rozptyl nastává náhodně ve třech směrech, a proto konečná polarizace bude také náhodná. 
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Přes to ale hlavní polarizace zůstává a za použití polarizačního filtru, můžeme najít rovinu 
této polarizace. 
 Pokud se nyní podíváme polarizačním filtrem na oblohu a budeme jím otáčet, pak 
v momentu, kdy se nám bude jevit nejtmavší, zjistíme rovinu polarizace. Známe totiž 
polarizační rovinu filtru a v momentu, kdy bude otočen tak, že se nám bude obloha zdát 
nejtmavší, je rovina polarizace oblohy kolmá na rovinu polarizace filtru.  
 Vzhledem k tomu, že turmalínový krystal se chová jako polarizační filtr, je možno ho 
takto využít k nalezení směru, ve kterém by se mělo nacházet Slunce. Přesto ale neznáme jeho 
výšku.  
 Mohlo by se ale využít kompasu složeno z více polarizačních filtrů, které by měnili 
barvu, a pod největším kontrastem bychom pak mohli najít rovinu polarizovaného světla.  
 

IV. Závěr 
 
 Je zde několik argumentů, které hovoří pro to, že Vikingové byli schopni se takto 
orientovat, ale jsou zde i argumenty proti. V Hrafns Sáze se říká, že námořník na lodi opravdu 
krystal využil k tomu, aby určil směr, kterým mají plout. Krystaly s polarizační schopností se 
na norském pobřeží opravdu dají nalézt. Se správným turmalínovým krystalem (čirým) se 
navíc rovina polarizace světla dá určit poměrně snadno – správně natočený proti 
polarizovanému světlu mění barvu. Ve vyšších zeměpisných šířkách zůstává Slunce blíže 
k horizontu, a tak poskytuje nejlepší polarizaci oblohy pro navigační účely. Blíže k zenitu je 
navíc snadnější najít pruh světla pronikající skrz mračna, která mají tendenci se shlukovat 
k sobě. Pozitivní je také to, že metoda by fungovala i když by Slunce bylo několik stupňů pod 
horizontem (ale stále osvětlující atmosféru). Lehká mlha a tenké mraky neeliminují polarizaci 
oblohy. 
 Na druhou stranu se ale Vikingové většinou plavili v létě, kdy počasí není špatné a 
Slunce nebývá nízko během dne. Vikingští námořníci navíc museli využívat mnoha dalších 
klíčů k určení směru plavby. Ve většině případů navíc stačilo pouze sledovat, jak se světlo 
odráží v mracích k určení polohy Slunce. Navíc, přestože by znal směr, kterým by mělo být 
Slunce, musel by navíc umět zjistit čas k určení jeho výšky a následného směru plavby. Také 
by vše musel upravit podle ročního období. Musel by teda umět dobře „číst“ oblohu i moře. 
Pokud je velmi špatné počasí a skrz mraky neprosvítá žádné světlo, tuto metodu nelze využít. 
Celá teorie je pouze hypotéza, jak se mohli Vikingové navigovat, neexistuje k ní žádná 
ověřená evidence.  
 
 
ZDROJE 
- http://www.polarization.com/sky/sky.html 
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- http://technet.idnes.cz/slunecni-kompas-vikingu-mohl-fungovat-i-pod-mrakem-tvrdi-vedci-
p75-/tec_technika.asp?c=A110201_180015_tec_technika_mla 


