
 

LLee  SSaaggeeoovvaa  hhyyppoottéézzaa::  

VVyyssvvěěttlleenníí  bbyylloo  zzaavvrržžeennoo  pprroottoo,,  žžee  uužžíívvaallaa  

ččáássttiiccee  éétteerruu,,  mmaalliiččkkéé  kkoouussííččkkyy    

llááttkkyy  ((pprroossttřřeeddíí))..  PPřřeevvzzaattoo  
  

Casimirův jev mezi kuličkou 

 a destičkou. Převzato. 

Tělesa jsou základním polem ppuuzzeennaa k sobě silami přímo úměrnými součinu 

hmotností těles a nepřímo úměrnými čtverci vzdálenosti. 
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kde K je index kompulze  

ČČaassoovvéé  zzmměěnnyy  „„ggrraavviittaaccee““  
V letech 1970 až 1980 se otec zabýval ověřením teorie přitlačování 

těles vakuem, nahrazující teorii přitahování. Jako způsob považoval 

torzní kyvadlo.  Výsledkem byl graf s 656 hodnotami natočení torzního 

kyvadla. Graf je zde rozdělený na dvě části. Periodický charakter má.

        [Torzní = zkrutné]  
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Obr.3. Vakuové síly 

přitlačují 

desky k sobě

Převzato 

CCaassiimmiirrůůvv  jjeevv  ––  nnaahhrraazzeenníí  

ppřřiittaažžlliivvoossttii  ttěělleess  ttllaakkeemm  

„„vvaakkuuaa““  

VV..  WWaaggnneerr::  „„……..vviirrttuuáállnníícchh  

ččáássttiicc  ((fflluukkttuuaaccíí  vvaakkuuaa))  vvzznniikkáá  

vv  pprroossttoorruu  mmeezzii  ddeesskkaammii  mméénněě  

nneežž  mmiimmoo  nněě..  TToo  ssee  pprroojjeevvíí  

ssiilloouu,,  kktteerráá  ttllaaččíí  nnaa  ddeesskkyy  

zz  vvnněějjšškkuu  ddoovvnniittřř..““  

 JJAAKKOO    TTÉÉMMAA  !!  
  

  Graf výkyvů torzního kyvadla – dvě částí 

 



 

 
JJAAKKOO    TTÉÉMMAA  !!  

  

VVÁÁCCLLAAVV  DDOOSSTTÁÁLL  

 

CClleegggg,,  BB..,,  GGrraavviittaaccee::  

„„GGrraavviittaaccee  vvee  ssttaarroovvěěkkuu  oozznnaaččoovvaallaa  sskklloonn  

ppoohhyybboovvaatt  ssee  ddoollůů  kkee  ssttřřeedduu  ZZeemměě  ((aa  ttuuddíížž  

ii  vveessmmíírruu)),,  lleevviittaaccee  bbyyll  sskklloonn  ppoohhyybboovvaatt  ssee  

vvzzhhůůrruu  oodd  ssttřřeedduu..““  
  

TTěělleessaa  jjssoouu  ssttáállee  ppoovvaažžoovváánnaa  zzaa  oobbddaařřeennáá  

sscchhooppnnoossttíí  ppřřiittaahhoovvaatt  nneebboo  bbýýtt  ppřřiittaahhoovváánnaa..  

MMaajjíí  ppoořřáádd  ssttaarroovvěěkkýý  „„sskklloonn““  nneebboo  „„ssnnaahhuu““  

nněěccoo  ppřřiittaahhoovvaatt!!  NNeenníí  ttaakkoovvéé  ppřřiippiissoovváánníí  

vvllaassttnnoossttii  ttěělleessůůmm  nneehhoorráázznnoosstt??  
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Obr.1. Velikost gravitační síly je přímo úměrná … Nikoli: Tělesa 

se vzájemně přitahují silou, která…

Newtonův gravitační zákon: 

Velikost gravitační síly je přímo úměrná…  
 

Nikoli: Tělesa se vzájemně přitahují silou, 

která… 

  

NNeewwttoonn::  „„ŽŽee  bbyy  ggrraavviittaaccee  ppřřiirroozzeenněě  ttkkvvěěllaa  

vv  zzáákkllaadduu  hhmmoottyy  ttaakk,,  žžee  jjeeddnnoo  ttěělleessoo  bbyy  mmoohhlloo  

nnaa  ddáállkkuu  nnaappřřííčč  pprráázzddnnoottoouu  ppůůssoobbiitt  nnaa  ttěělleessoo  

ddrruuhhéé  ……  jjee  pprroo  mmnnee  aabbssuurrddnníí  ppřřeeddssttaavvaa  

aa  nneevvěěřříímm,,  žžee  bbyy  kkddookkoollii  sscchhooppnnýý  zznnaallee  uuvvaa--

žžoovvaatt  oo  vvěěcceecchh  ffiilloozzooffiiee,,  mmoohhll  ttaakkoovvéé  ppřřeedd--

ssttaavvěě  ppřřiikkllááddaatt  vvááhhuu..““  

VVaarriiaaccee  ttííhhoovvééhhoo  zzrryycchhlleenníí  nnaa  GGeeooddeettiicckkéé  oobbsseerrvvaattoořřii  PPeeccnnýý::    

DDoommiinnaannttnníí  sslloožžkkoouu    ……  vvlliivvůů  jjee  rrooččnníí  ppeerriiooddaa..  Převzato  

PPoozzdděějjii    nnaamměěřřeennéé  ppeerriiooddiicckkéé  zzmměěnnyy  ttííhhoovvééhhoo  zzrryycchhlleenníí  vv  OOnnddřřeejjoovvěě,,    

kkddee  jjee  oobbsseerrvvaattoořř  uummííssttěěnnaa..  PPřřeevvzzaattoo..  11  GGaall  ==  11  ccmm//ss
22
..  

  

TToorrzznníí  kkyyvvaaddlloo  vvee  

ssttaarrýýcchh  hhooddiinnáácchh  

  

PPřřeevvzzaattoo  zz  

hhttttppss::////bbgg..bbeeaauuttyyiinnffoo..

iinnffoo//11001133--2255--

ssttuunnnniinngg--aannttiiqquuee--

llooookkiinngg--cclloocckk--

ddeessiiggnnss--ffoorr--yyoouurr--

hhoommee--iinntteerriioorrss..hhttmmll 

TTěělleessaa  ssee  nneeppřřiittaahhuujjíí..  JJssoouu  kk  ssoobběě  ttllaaččeennaa  

„„vvaakkuueemm..““        VVííccee  vviizz::  
hhttttpp::////vvaaccllaavvddoossttaall..88uu..cczz//pprriittaazzlliivvoosstt__ggrraavviittaaccee..ppddff  

ččii::  hhttttpp::////vvaaccllaavvddoossttaall..88uu..cczz//pprriitt__ggrraavviittaaccee..ppddff  

 

Důležité sdělení 

PPřřii  sseezznnaammoovváánníí  jjiinnýýcchh  lliiddíí  ssee  ssvvýýmmii  nnááppaaddyy  

ssee  aassppooňň  nněěkkddyy  mmuussíímm  ssáámm  sseebbee  ppttáátt,,  zzddaa  bbyy  

nneebbyylloo  vvhhooddnněějjššíí,,  kkddyybbyycchh  ssii  jjee  nneecchhaall  pprroo  

sseebbee..  AAvvššaakk  ppřřeess  nneeddookkoonnaalloosstt  ttěěcchhttoo  mmyyššllee--

nneekk  aa  ddoosstt  pprraavvdděěppooddoobbnnéé  nneeppoocchhooppeenníí  nněěkkttee--

rrýýcchh  ččtteennáářřůů  jjsseemm  ssvvýýmm  ssvvěěddoommíímm  ttllaaččeenn  ssee  
ss  nniimmii  ssvvěěřřoovvaatt..    
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