
 

 

Rok 2012, planety v přímce a gravitační síly s kalkulačkou krok za krokem  
 (23.11.2009, 11402 přečtení)  

Během zimního slunovratu 21.12.2012 bude Země k Slunci nejblíže za celý rok. To je skoro jediné, čemu se dá 
věřit. Jiní tvrdí, že nejblíže bude až 5. ledna. Planety prý budou v přímce se Sluncem a centrem galaxie. 
Ponechme stranou, jestli je to vůbec možné, když ekliptiky planet mají mírně a různě skloněné úhly k naší 
ekliptice. Vezmeme do ruky kalkulačku a skleničku a spočítáme gravitační působení planet, Slunce a centra 
galaxie na naši Zemi snadno a rychle, grog za grogem. Jinou silou než gravitační planety a střed galaxie působit 
nemohou. Temná energie je všude rovnoměrně.  

Objekt 
Hmotnost 

[kg] 

Hmotnost Země 

[kg] 
kappa Vzdálenost [m] Síla [N]   

Slunce 1,99E+30 5,9736E+24 6,67E-11 149 600 000 000 3,54124E+22 střední 

          3,66762E+22 největší 

Měsíc 7,35E+22     384 000 000 1,98541E+20 střední 

          2,22049E+20 největší 

Jupiter 1,8986E+27     591 142 598 000 2,16477E+18 nejblíže 

  Jupiter v přímce se Zemí a za Sluncem 890 342 598 000 9,54292E+17 Za Sluncem 

Galaxie střed Rychlost Slunce i Země 217 km/s 26 000 světel. let 1,14279E+15   

 
Síla gravitační je u planet určena Newtonovým gravitačním zákonem. Síla, kterou je přitahována Země ke středu 
galaxie, je určena z odstředivé síly kruhového pohybu.  
 
Měsíc v nejbližším bodě působí na Zemi asi 233 krát více, než Jupiter schovaný v přímce za Sluncem. Největší 
působení na Zemi nastane, když bude v přímce pořadí Země, Venuše, Merkur, Slunce, Mars, Jupiter, Saturn, 
Uran, Neptun a střed galaxie. Působení středu galaxie bude slabé, jinak se by totiž Země vydala pryč od Slunce, 
což zjevně nenastalo 4,68 miliardy let. Právě tolikrát oběhla Země kolem Slunce a rozdíl mezi největším a 
nejmenším gravitačním působením na Zemi je 2,37322E+21 N. To je asi 10 x více, než největší působení Měsíce. 
Měsíc oběhl za 4,3 miliardy let asi 51 miliardkrát a nic se nestalo. Největší rozdíl působení gravitační síly Měsíce 
na Zemi je asi 44E+18 [N]. To je asi 20x více, než největší působení gravitace Jupitera na Zemi, 2,16477E+18 
[N]. Pokud je Jupiter v přímce se Zemí a za Sluncem, pak gravitační síla je 9,54292E+17[N]. To je 233 krát 
méně, než největší působení Měsíce na Zemi.  
 
Do centra galaxie je to asi 26 000 světelných let. Rychlost oběhu Slunce 
je asi 217 km/s, uvádí se až 250 km/s. Podle vzorce pro odstředivou sílu 
F= (m*v^2)/r bude tato odstředivá síla rovna 1,14279E+15 [N]. A bude 
samozřejmě rovna síle dostředivé čili gravitační síle do středu galaxie. 
Tato síla je více než 10 000 menší, než střední síla, kterou na Zemi 
působí Měsíc. Gravitační síla středu galaxie působící na Zemi je 31 
milionkrát menší, než síla kterou na Zemi působí Slunce.  
 
Ponechávám na čtenáři, zda se mu ještě jeví podstatné, že planety 
budou prý na zimní slunovrat 2012 v jedné přímce se Sluncem a centrem 
galaxie. Mně se nejpodstatnější jeví, že bude zimní slunovrat, kdy je 
Země Slunci nejblíže. Tento jev odpovídá změně síly působící na Zemi 
řádově 10^21 [N], což převyšuje všechny ostatní gravitační síly působící 
na Zemi. O změnách těchto sil ani nemluvě.  
 
Země je asi 25 světelných let vzdálena od galaktického rovníku, do roku 2012 tam určitě nedoletí. Změny záření 
vycházející z galaktického středu závisí na vzdálenosti, která se při oběhu takřka nemění, rozhodně změna 
vzdálenosti od středu galaxie za 3 roky do zimního slunovratu 2012 je něco, co nás nemusí trápit. Vezmu 5,5 roku 
před a po roku 2012, tedy celkem 11 let. Poměr k 260 milionům let je jako 1:42 milionům. Tedy jako 1 m 
"vodorovně" na povrchu Země. A jeden den koncem prosince 2012, to je 0,25 mm na povrchu Země.  
 
Kosmické záření klesá podle grafu od roku 1860 jak v nebi, tak i na Zemi. (Osel.cz - Kosmické záření a oblačnost - 
CERN hledá souvislosti). Je to logické, protože vesmír se rozpíná. Rozpíná se stále rychleji díky temné energii. 

http://osel.cz/index.php?clanek=4721
http://osel.cz/index.php?clanek=4721
http://pracovni.gnosis9.net/img/mlecna-draha2.jpg


 

 

Temná energie představuje asi 73% vesmíru (viz třeba můj článek Temná hmota a temná energie ve vesmíru).  

 
Temná energie je obsažena všude ve vesmíru rovnoměrně. Působí proti gravitaci. Zabraňuje z části koncentraci 
hmoty gravitací a tím zpomaluje vznik hvězd. Temná hmota je určující silou vesmíru. Planety v přímce vývoj 
vesmíru neurčují, ani vývoj života na Zemi. Slunce dorazí ke galaktickému rovníku asi za 34 000 let. Dostane se 
do prostoru, kde záření z centra galaxie bude více pohlcováno hmotou soustředěnou v rovině galaxie. Jiní říkají, 
že Slunce se dostane více mezi ramena galaxie, kde je hmoty málo. Za pár let akutně do roku 2012 se nestane 
rozumně vzato nic. Ale bude se o tom hodně psát a nerozumně.  
 
 
Použité zdroje: 
Kalkulačka, hlava, fyzika.  
 
 
Časopis: 
Scientific American, české vydání, 2/2008.  
 
 

Odkazy: 
http://planety.astro.cz/ 
http://planety.astro.cz/zeme/16/ 
http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008030006 
http://osel.cz/index.php?clanek=4721  
 
 
Pardal 

 

http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008030006
http://planety.astro.cz/
http://planety.astro.cz/zeme/16/
http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008030006
http://osel.cz/index.php?clanek=4721

