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ROTACE ZEMĚ
Pohyb rotační osy v prostoru

Vynucená precese a nutace

Volná nutace

Precese (vynucená):
• Země zploštělá, na rovníkové vydutí působí síly Slunce a Měsíce
• Země volný setrvačník

Působí-li na setrvačník vnější dvojice sil, snaží se vektor hybnosti rotujícího tělesa postavit 
rovnoběžně s vektorem rušícího točivého momentu, který je kolmý na rovinu dvojice sil. 
Volná osa je nucena opisovat plášť kužele, jehož otvor je dán sklonem rotační osy k rovině 
dráhy rušivého tělesa. 
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Volná osa je nucena opisovat plášť kužele, jehož otvor je dán sklonem rotační osy k rovině 
dráhy rušivého tělesa. 

Lunisolární precese – společné působení Slunce (40 %) a Měsíce (60 %) pohybujících se v 
blízkých rovinách (5o)
Úplný oběh rotační osy po plášti precesního kužele – 25800 let (Platónský rok)
Precese = pohyb působený konstantními (zprůměrovanými) silami
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Rychlost precese a určení momentů setrvačnosti
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Vynucená precese a nutace

Volná nutace

Nutace (vynucená):

• Poruchy precese odpovídající proměnám působících sil 
v soustavě Země-Měsíc-Slunce 

• Sklon oběžné roviny Měsíce kolísá vůči rovině rovníku 
mezi ~18o a 24o během 18 let
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Pohyb rotační osy v prostoru

Vynucená precese a nutace

Volná nutace

Nutace (volná):

• Okamžitá osa rotace se pohybuje vzhledem k ose maximálního momentu 
setrvačnosti

Eulerova analýza pohybu tuhého rotujícího tělesa, na které nepůsobí vnější síly
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Stacey and Davis (2008)
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Zpomalování rotace – slapové tření:
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Zpomalování rotace – slapové tření:



ROTACE ZEMĚ
Zákon zachování momentu hybnosti



ROTACE ZEMĚ
Zákon zachování momentu hybnosti

(musí se rovnat gravitační přitažlivá síla Země na 
Měsíc a odstředivá síla Měsíce)

Dále:
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Terestrické planety

Mars

Merkur         Venuše                     Země                 Mars Venuše

Merkur

www.youtube.com

Benešová a Čížková, 2012

Tosi a kol., 2013
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Terestrické exoplanety

• Planety s hmotností a velikostí podobnými Zemi
• V obyvatelné zóně své mateřské hvězdy mohou hostit život
• V roce 2016 známo více než 3500 exoplanet
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Galileovské měsíce Jupitera



Měsíce Saturnu

Iapetus


