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Úvodem

Ve váno£ním týdnu v roce 1968 zaparkovala na t¥sné ob¥ºné dráze kolem M¥síce
výprava Apollo 8 se t°emi muºi posádky. Cesta k M¥síci jim trvala asi 2 a p·l dne
a po 10 obletech M¥síce se od n¥j zase odpoutali a vrátili se dom·. P°i p°íletu i
odletu museli nad odvrácenou stranou M¥síce zaºehnout hlavní motor lodi podle
mimo°ádn¥ p°esných pokyn· poslaných chvíli p°edem z °ídícího výpo£etního
st°ediska na Zemi. Sami bez n¥j by mohli sv·j stroj °ídit jen v nouzi a s velkým
rizikem. P°i malé chyb¥ by jim hrozilo nebezpe£í, ºe narazí do M¥síce nebo
od n¥j odletí bez nad¥je na návrat. Manévr museli provést uº bez kontaktu se
Zemí ru£n¥ sami, nesm¥li ani trochu zaváhat. Byly to jedny z nejnapínav¥j²ích
okamºik· v historii lidí. Úsp¥ch závisel nejen na spolehlivosti palubních p°ístroj·
a pohotovosti a chladném rozumu t¥ch t°í muº·, ale nemén¥ na jistot¥ t¥ch, kte°í
manévr a budoucí dráhu spo£ítali.
Sledoval jsem s nap¥tím celé dobrodruºství tak jako miliony lidí po celém

sv¥t¥ a v duchu se rozhodoval, jestli mám víc obdivovat ty muºe na palub¥ lodi
nebo ty, co mají v °ídícím st°edisku za v²echno odpov¥dnost a s pevnými nervy
°e²í kaºdou nenadálou situaci. Jenomºe jsem chodil tenkrát teprve do sedmé
t°ídy základní ²koly a moje znalosti sta£ily jen na sn¥ní. Brzy na gymnáziu
jsem se uº ale mohl pustit do prvních výpo£t· a to p°ekvapiv¥ jen s b¥ºnými
st°edo²kolskými znalostmi. Pot°eboval bych býval tehdy n¥jakou kníºku, která
by m¥ trochu vedla v bludi²ti mezi odbornými u£ebnicemi, kterým jsem sotva
rozum¥l a planými populárními £lánky, kterým asi nerozum¥li ani jejich auto°i.
Dnes, kdy uº uplynulo od projektu Apollo 50 let, m¥ p°ekvapilo, jak je zájem

o tuto �dávnou� historii a v·bec o meziplanetární lety stále ºivý. Nedávné p°ed-
ná²ky Charlese Duka (10. muºe na M¥síci) v Praze byly zapln¥ny do posledního
místa. Kdyº jsem o tom pak mluvil s n¥kolika st°edo²koláky, vid¥l jsem, ºe by
pot°ebovali práv¥ takovou kníºku, kterou jsem sám v jejich v¥ku hledal. Zaujal
mne i jejich nep°edstíraný údiv, kdyº jsem jim ukázal, jak � snadno� lze hýbat
kosmickými t¥lesy na po£íta£i. Takºe jsem £áste£n¥ uspo°ádal svoje po£íta£ové
programy na toto téma a p°ipravil �po£íta£ovou hra£ku�, která dovolí mlad²ím
zájemc·m o astronomii pohrát si s planetárními pohyby a umoºní jim také p°í-
padn¥ trochu uplatnit svoji invenci. Program se jmenuje YOUNG a jeho jádro
jsem vyjmul ze svých raných program· pro simulaci akre£ních disk· ve dvojhv¥z-
dách. P·vodní název jsem z vlastních historických d·vod· ponechal: John Young
byl jedním z nejznám¥j²ích amerických astronaut·, byl pr·kopníkem prvotního
programu Gemini, jako 9. muº se procházel po M¥síci. P°ed tím byl v Apollu
10 prvním �osam¥lým� £lov¥kem u M¥síce, pozd¥ji je²t¥ velitelem prvního letu
raketoplánu. Program jsem si kdysi podle n¥j pojmenoval z obdivu k n¥mu a



iv

snad také proto, ºe mám stejné k°estní jméno.
Program i následující komentá° k n¥mu dávám z ruky s p°edstavou, ºe jej

budou £íst zejména gymnazisté s hlub²ím zájmem o astronomii, konkrétn¥ o
nebeskou mechaniku, jejímº úst°edním tématem je práv¥ problém t°í t¥les. A
kte°í zárove¬ v¥dí, ºe k tomu je pot°eba p¥stovat hlavn¥ matematiku a moºná
pomý²lejí na dal²í studium fyziky. Snaºil jsem se udrºet matematickou stránku
v mezích st°ední ²koly, £ili na po£átku in�nitesimálního po£tu. Ne v²echny ter-
míny jsou dopodrobna vysv¥tleny, ale jsou pouºity tak, aby byl snad jasný jejich
smysl. Charakter textu je proto spí² inspirativní, volil jsem vlákno výkladu rad¥ji
pevn¥j²í neº rozvoln¥né, aby mohlo poslouºit jako vodítko pro dal²í studium.
Kladl jsem d·raz na historický kontext; mám za to, ºe matematické výsledky
jsou bez znalosti souvislostí, doby ve které vznikly a ºivotních osud· jejich autor·
mnohem mén¥ pochopitelné.
D·leºitou sou£ástí této publikace je po£íta£ový program. P°edpokládám, ºe pro

£tená°e není problém si jej zkopírovat z mate°ské stránky www.themis.cz/young.
Pro aktivního zájemce m·ºe být program to hlavní a tato publikace jen skute£n¥
komentá°em k n¥mu. Jelikoº po£íta£ová data a výstupy z programu jsou sou£ástí
tohoto textu, poru²il jsem n¥které zásady £eské typogra�e matematických výraz·;
nap°. psaní desetinné £árky jsem nahradil te£kou, jak to vyºaduje po£íta£ová
syntaxe. Jednotu povaºuji v tomto p°ípad¥ za uºite£n¥j²í neº ú°ední pravidla,
jakkoli tradi£ní.
Jsem si v¥dom toho, ºe následující text £tená°e spí² provokuje k pochybnos-

tem, neº aby mu poslouºil okamºit¥ p°ijatelným pohledem na problém. Je to
mým zám¥rem a p°ípadnou kritiku si sám zodpovím. Nicmén¥ bych cht¥l uº zde
pod¥kovat svým dv¥ma astronomickým koleg·m a p°átel·m � RNDr. Václavu
Hníkovi, CSc. a prof. Vladimíru Kafkovi � s kterými jsem konzultoval n¥které
otázky a hned se první kritiky do£kal. �ada jejich p°ipomínek mi velmi pomohla
n¥které formulace p°ehledn¥ji vysv¥tlit.

J.K., 31. srpna 2016
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1. Problém t°í
Problém t°í t¥les p°i²el do novodobé fyziky v podstat¥ z antiky, z prost°edí
raných pythagorejc· p°ibliºn¥ v 6. století p°.Kr. Byla to mocná a pozd¥ji ne-
smírn¥ vlivná �loso�cká ²kola usazená v jihoitalském Krotónu. Úst°edním mo-
tivem jejich u£ení byl pojem harmonie. Dnes si harmonii sice spojujeme ob-
vykle s hudební naukou, ale jejich p·vodní koncepce m¥la mnohem ²ir²í vý-
znam. Harmonií nazývali obecn¥ to, co spojuje n¥jaké protiklady. Protiklady ne
nutn¥ ve smyslu n¥jakého ostrého kontrastu nebo protipólu, ale ve smyslu n¥£eho
odli²ného, nestejného. Harmonie je jistý druh spojení pot°ebný k tomu, aby v¥ci
obecn¥ nepodobné m¥ly k sob¥ ur£itý vztah a v n¥m mohly spolu tvo°it °ád us-
po°ádaného sv¥ta. Celek, kosmos nebo p°íroda je spojením n¥jakých základních
prvk·, ale toto spojení není dáno výlu£n¥ tím, ºe by jeden typ £initel· p·sobil na
druhý. Je to harmonie, která p°ekonává rozdíly v protikladech a která ustanoví
nebo ukáºe jejich hlub²í jednotu.
Pro pythagorejskou ²kolu je typické, ºe v²emu o £em p°emý²lí, snaºí se p°i°a-

dit n¥jaké £íslo. Základní podobou harmonie je tedy vztah mezi dv¥ma £ísly.
Matematicky vyjád°eno je to jejich pom¥r � zlomek � tedy n¥jaké dal²í £íslo.
Chceme-li z hlediska harmonie pochopit n¥jaký vztah mezi dv¥ma £ísly, musíme
vzít do úvahy nezbytn¥ je²t¥ £íslo t°etí.
Pythagoras tím nabízí velmi p°irozený pohled na sv¥t a ur£it¥ ho m·ºeme p°i-

jmout i tehdy, kdyº nechceme nutn¥ p°emý²let o £íslech, ale díváme se na oby-
£ejné v¥ci kolem nás. Chceme-li nap°íklad o n¥£em prohlásit, ºe je to velké nebo
malé, nem·ºeme to ud¥lat jinak, neº ºe to n¥jakým zp·sobem pom¥°íme (tedy
stanovíme pom¥r). Harmonie je v tomto p°ípad¥ vztah mezi malým, velkým
a námi samotnými, kte°í hledaný rozdíl poci´ují a cht¥jí ho popsat. Aby tento
vztah nabyl n¥jakého smyslu, musíme být t°i. �ádný chlapec asi nem·ºe prohlásit
o dívce, která se mu líbí, jak je hezká d°íve, neº ji porovná s n¥jakou jinou. Kdyby
dv¥ dívky stály vedle sebe a nebyl by nikdo, kdo je porovnává, nebylo by o ºádné
z nich moºno °íci, ºe je hez£í. Op¥t tedy musí být alespo¬ t°i. Od pythagorejc·
tak pochází zejména pou£ení o významu trojky oproti jedni£ce nebo dvojce.
Na²e téma je ov²em astronomické a zam¥°íme proto svoji pozornost na nebeská

t¥lesa a jejich pohyby. Mezi nimi jsou patrn¥ také n¥jaké vztahy nebo harmonie a
jejich hledáním se dostaneme ke ko°eni problému t°í t¥les. Ukazuje se, ºe pravidla
pohyb· pozorovaných na obloze mají platnost i pro t¥lesa na Zemi, jichº se kaº-
dodenn¥ dotýkáme. P°esná podoba problému pochází od Isaaca Newtona (publi-
kovaná 1687) a je vícemén¥ £ist¥ matematická, ov²em inspirovaná tém¥° výlu£n¥
fyzikálními souvislostmi. Zdá se, ºe pat°í také do kategorie slavných aporií, jako
je závod Achillea s ºelvou, zdvojení krychle, indexace prvo£ísel, pythagorejské
komma, sou£ty divergujících °ad apod., tedy do úloh, kde tvrzení k nim jsou
velice citlivá na správnou formulaci problému.
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Konkrétní formulace problému t°í t¥les pocházela ze zku²enosti s pozorováním
pohyb· planet na obloze a p°ípadném odhalení jejich vlivu na pozemské události,
které se d¥jí tak°íkajíc v � lidském� m¥°ítku. D·v¥ra, ºe takový vliv skute£n¥
planety mají, vedla k úsilí o nalezení mechanismu a pravidel, jakými na sebe tato
t¥lesa p·sobí. Schopnost v¥cí nebo t¥les na sebe p·sobit a ovliv¬ovat se je obvykle
p°isuzována n¥jaké jejich vnit°ní moci, která z nich vyv¥rá nebo vyza°uje. V
latinských textech se ozna£uje jako vis � tedy síla � a fyzikální pojem síly byl
pozd¥ji zaveden práv¥ v této spojitosti.
Ve fyzikálních teoriích o vzájemném vztahu t¥les se p°edpokládá, ºe na sebe

p·sobí jistou silou, která p°ivodí jejich vzájemný pohyb. Tím se míní n¥jaká
m¥°itelná zm¥na místa nebo polohy, v p°ípad¥ t¥les bychom si m¥li p°edstavovat
zm¥ny jejich vzdáleností. Zdá se, ºe k nalezení velikosti nebo vlastností takové
síly m·ºe vést analýza pohybu dvou t¥les. Je to nejjednodu²²í uspo°ádání, jaké
si umíme p°edstavit; systém obsahující více t¥les bychom asi intuitivn¥ povaºo-
vali za sloºit¥j²í. Provedení analýzy je ov²em velmi citlivé na to, jaké nástroje
si k ní dop°ejeme. M¥°íme-li kup°íkladu práv¥ vzdálenost, m·ºeme se spokojit
opravdu jen s � ryzí� , s ni£ím nesouvisející, vzdáleností mezi ob¥ma t¥lesy; to
tehdy, kdyº jsme s jedním t¥lesem nedíln¥ spojeni nebo jsme tím t¥lesem my
sami. Nebo m·ºeme jejich vzdálenost pozorovat a m¥°it z n¥jakého nezávislého
místa mimo n¥. V obou p°ípadech nam¥°íme rozdílné výsledky. T°eba vzdálenost
dvou planet obíhajících kolem spole£ného t¥ºi²t¥ po kruhových drahách je evi-
dentn¥ stále stejná. V prvním p°ípad¥ v·bec nejsme schopni rozeznat jestli se
pohybují, p°ípadn¥ spekulovat o velikosti jejich úhlové rychlosti, protoºe ºádné
úhly nem·ºeme m¥°it. V druhém p°ípad¥ si naopak jejich kruhového pohybu po-
hodln¥ v²imneme, protoºe máme k dispozici i jejich vzdálenosti v·£i pozorovateli,
a ty se m¥ní. Role toho � t°etího� (a´ uº je to t°eba nepatrné t¥leso nebo jenom
pozorovatel) je klí£ová, protoºe se t¥lesa kv·li n¥mu pohybují jinak. Tak to
skute£n¥ je, i kdyº se nám nechce p°ipustit, ºe rozdíl je d·sledkem existence
dal²ího t¥lesa nebo dokonce nastane pouze proto, ºe pohyb n¥kdo pozoruje.
Je vid¥t, ºe analýza pohybu dvou t¥les musí p°ekonávat záludné p°ekáºky a

rozeznat, co je podstatou jejich výlu£n¥ vzájemného vztahu, vyºaduje zna£né
opatrnosti. Také pe£livé d·slednosti, protoºe v druhém p°ípad¥ � p°ísn¥ vzato �
uº se nejedná o analýzu pohybu dvou t¥les.
Studium pohyb· pozemských t¥les ve vztahu k samotné Zemi a jejich zobec-

n¥ní na pohyby M¥síce a planet bylo nicmén¥ korunováno slavným výsledkem,
dnes v²eobecn¥ známým gravita£ním zákonem. Jinak také nazývaným zákonem
v²eobecné p°itaºlivosti, protoºe tíºe (gravit	as) je projevem univerzální vrozené
vlastnosti t¥les se p°itahovat. Zákon tvrdí, ºe velikost oné p°itaºlivé síly je
nep°ímo úm¥rná £tverci vzdálenosti dvou p°itahujících se t¥les. (Rozumí se vzdá-
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lenosti mezi nimi, zm¥°ené v n¥jakých jednotkách, t°eba v metrech, a umocn¥né
na druhou. Mluvíme jen o úm¥°e, £ili na volb¥ jednotek nezáleºí.) Tato domn¥nka
se diskutovala na konci 17. století zejména v anglických universitních kruzích a
svými originálními výpo£ty ji podep°el práv¥ Newton. Zákon v podstat¥ vyslovil
jako �nad°azené� pravidlo, podle kterého se t¥lesa budou pohybovat. A dodnes
se v¥t²inou takto chápe. Pouºití gravita£ního zákona zp¥tn¥ na výpo£et po-
hybu dvou t¥les vede k p°ímému a jednozna£nému ur£ení dráhy (elipsy nebo jiné
kuºelose£ky). Pohyb takového jednoduchého systému m·ºeme vypozorovat nap°.
ve slune£ní soustav¥ a s výpo£tem najdeme uspokojivou shodu. Pochopiteln¥ to
tak být musí, protoºe z m¥°ení práv¥ takových (tém¥° p°esn¥ eliptických) po-
hyb· byl zákon nalezen a je tedy jejich d·sledkem. Takto vyslovený gravita£ní
zákon by nám ale byl k ni£emu; jen jinými slovy by vyjad°oval to, co bylo dávno
vysloveno o planetárních elipsách.
Abychom ov¥°ili jeho skute£nou sílu, m¥li bychom ho pouºít na n¥jaký �slo-

ºit¥j²í�, ale stále je²t¥ pokud moºno jednoduchý systém t¥les. P°irozen¥ si tak
poloºíme otázku, jak se budou pohybovat ne dv¥, ale t°i t¥lesa, p·sobící na sebe
navzájem ve dvojicích onou p°itaºlivou silou úm¥rnou jejich (stejn¥ tak ve dvo-
jicích vzájemné) vzdálenosti. Tuto otázku si poloºil uº Newton, nedokázal na ni
odpov¥d¥t a k v²eobecnému p°ekvapení na ni neodpov¥d¥l zatím nikdo. A to je
práv¥ ten problém � jak vypo£ítat pohyb t°í t¥les p·sobících na sebe n¥jakou
vzájemnou silou, tedy Problém t°í t¥les.
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2. Historie problému

Nikdy nem·ºeme realizovat experiment, kdy se budou práv¥ t°i t¥lesa pohybovat
v jinak prázdném prostoru. I tak ale v¥°íme, ºe by se taková t¥lesa pohybovala a
ºe by k tomu nepot°ebovala n¥jaká dal²í t¥lesa, by´ t°eba velmi vzdálená. T¥ch je
v reálném vesmíru samoz°ejm¥ velmi mnoho. To, ºe se t°i t¥lesa n¥jak pohybují,
jednodu²e znamená, ºe problém t°í t¥les musí mít n¥jaké °e²ení. Kdyº °íkáme,
ºe toto °e²ení neznáme, máme na mysli, ºe neznáme tzv. analytické °e²ení. Ana-
lytické °e²ení by byl n¥jaký matematický vzorec resp. funkce, která obsahuje
krom¥ jiných prom¥nných nebo konstant zejména £as, to jest prom¥nnou, za
niº je moºno dosadit jakékoliv £íslo, i záporné a libovoln¥ veliké. Tedy vzorec,
který jediným výpo£tem p°esn¥ ur£í, jaké budou v²echny t°i vzdálenosti mezi
t¥lesy v libovolné chvíli � za vte°inu, za tisíc vte°in, p°ed nebo za milion let.
Znamenalo by to dokonalé p°edpovídání budoucnosti nebo rozkrytí minulosti.
Obecn¥ takový vzorec nemáme, ale pokud v¥°íme v matematický popis p°írody,
existovat musí a stojí za to hledat ho. �e se o to snaºilo mnoho chytrých a vy-
nalézavých lidí a neusp¥lo, ukazuje na závaºnost problému. Jak jsme jiº °ekli,
m·ºeme o£ekávat, ºe jeho °e²ení bude citlivé na správnou formulaci.
Vydáme-li se po stopách problému zp¥t do historie, v níº byl zformulován, na-

jdeme jako op¥rné body zejména 4 knihy, které ovlivnily problém t°í t¥les více
neº cokoliv jiného. Jsou to (podle stá°í): Ptolemai·v Almagest (cca 150 AD),
Keplerova Astronomia Nova (1609), Newtonova Principia (1687) a Machova
Mechanika (1883). �eskému £tená°i t¥chto knih jist¥ neunikne, ºe druhé a £tvrté
dílo bylo napsáno v Praze. Je nutno poznamenat, ºe k tématu v²eobecn¥ existují
tisíce £lánk·, knih nebo pojednání. Krátce se nyní dotkneme základních p°ed-
poklad· problému, které ve zmín¥ných 4 knihách vedou k originálním a klí£ovým
obrat·m v pohledu na v¥c.

• Nejmén¥ p°evratný, ale o to více vlivný, zdá se být Almagest, jinak nazývaný
téº Megalé Syntaxis, coº, jak z názvu vyplývá, je velký souhrn £i spí²e p°ehled
antických astronomických znalostí a technik. Namísto n¥j bychom m¥li spí²e
zmi¬ovat star²í °ecké autory, z nichº Almagest ponejvíc £erpá, tj. zejména Apol-
lónia a Hipparcha. Jejich vlastní díla se ov²em zachovala jen v men²ích zlomcích a
Ptolemaios tak zastal úlohu jejich tlumo£níka pro pozd¥j²í evropskou astronomii.
V knize jsou podrobn¥ popsány matematické metody m¥°ení úhl·, sférické tri-
gonometrie a celá °ada nam¥°ených pohyb· planet. Dopodrobna se rozebírá
Apollóni·v model epicykl/deferent, £ili rozklad na pohyby po kruºnicích. Pro-
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toºe rozklad provázely zna£né pochybnosti, dopl¬uje Ptolemaios pro £áste£né
vylep²ení p°edpov¥dí sv·j vlastní p°ísp¥vek, tzv. equant.
Jako £ervená nit se touto starov¥kou knihou ale vine hlavní potíº: v²echna

m¥°ení a výpo£ty se odehrávají na dvourozm¥rném nebeském glóbu, jak ho
my pozem²´ané pozorujeme. Problém je v tom, ºe skute£ný pohyb probíhá
v prostoru t°írozm¥rném. Pot°ebný t°etí údaj, tedy vzdálenost t¥les, je pro
antická pozorování a m¥°ení nedostupný. Autor·m je z°ejmé, ºe nutn¥ hraje v
jejich výpo£tech roli, ale protoºe ho není jak podchytit, probíhají výpo£ty jaksi
naslepo. V²ude poci´ujeme úsilí, jak se n¥co dozv¥d¥t o vzdálenostech alespo¬
nep°ímo z viditelné paralaxy (= viditelného úhlového rozm¥ru) M¥síce a Slunce
a to je²t¥ s p°ídavkem zna£n¥ nejistých p°edpoklad·. V pozd¥j²ím svém díle
(Planetární hypotézy) dokonce Ptolemaios podlehl svod·m touºebných p°ání a
publikoval tabulku vzdáleností planet od Zem¥. Argumenty, na nichº jeho £ísla
stojí, jsou ale nep°esv¥d£ivé a jejich hodnota je pom¥rn¥ slabá.
D·leºitost Almagestu pro nás spo£ívá ale v n¥£em jiném. Do£ítáme se zde ze-

jména o tzv. druhé anomálii. To je smy£ka v ro£ní dráze planety, nakreslené na
hv¥zdné map¥. Jev, který je dostupný dnes, stejn¥ jako p°ed dv¥ma tisíci lety,
kaºdému pe£liv¥j²ímu amatérskému astronomovi. V p°ípad¥ Marsu, Jupiteru
a Saturnu je její vykreslení p°íjemným a jednoduchým úkolem ²kolního astro-
nomického krouºku. V p°ípad¥ Venu²e a Merkuru je to trochu obtíºn¥j²í, v p°í-
pad¥ Slunce a M¥síce by její hledání vyºadovalo velké úsilí.
Antická astronomická obec v¥d¥la, ºe Slunce nevykazuje ºádnou druhou ano-

málii a pohyb M¥síce je do té míry �nepravidelný� , ºe se o smy£ce nedá mlu-
vit. Bylo z°ejmé, ºe druhá anomálie se Sluncem n¥jak souvisí nebo ºe Slunce
je dokonce její p°í£inou. Tady bychom snad poprvé mohli rozpoznat názor, ºe
n¥jaké t¥leso konkrétn¥ ovliv¬uje jiné velmi vzdálené t¥leso, aniº by se jedno
druhého dotýkalo. Tento názor není samoz°ejmý a v minulosti ho v¥t²ina �losof·
odmítala p°ijmout.

• Antická astronomie upadala v zapomn¥ní sou£asn¥ s úpadkem st°edomo°ských
kultur a její torzo se zachovalo p°eváºn¥ díky rozkv¥tu arabského vlivu v 9. století
v Orientu. Arabové sami k p°evzatým znalostem mnoho nep°idali, aº v²eobecná
renesance v Evrop¥ p°inesla revizi a dal²í pokrok i v astronomii. Tak se dostaly
antické výsledky aº k rukám Keplerovým, a to p°eváºn¥ z prost°edí vzmáhající
se komunity £tená°· Koperníka.
Keplerova doba byla zaujata otázkou, na jakém principu m¥°it kosmické vzdá-

lenosti. Koperník vytknul do pop°edí význam modelu pro jejich ur£ování.
Ukázal pom¥rn¥ srozumiteln¥, ºe zm¥ny vzdáleností planet �dovozované� (v ºád-
ném p°ípad¥ ne m¥°ené!) mezi planetou a pozorovatelem na Zemi jsou kompliko-
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van¥j²í a obtíºn¥ji uchopitelné neº (zase jen spekulativní) vzdálenosti mezi pla-
netou a Sluncem. Jeho pohled tedy zd·raz¬oval vliv Slunce a hledalo se zd·vod-
n¥ní, co je podstatou tak mocného slune£ního ú£inku. (O velikosti resp. hmot-
nosti nev¥d¥l nikdo nic a sotva bylo moºné o ní váºn¥ diskutovat.) Na to je²t¥
Kepler sice neodpov¥d¥l, ale p°edloºil v¥rohodný model eliptických drah planet
se Sluncem ve spole£ném ohnisku.
(Poznamenejme, ºe ohniskovým vlastnostem kuºelose£ek byla v antice v¥no-

vána jen okrajová pozornost a teprve Kepler (1604) zavádí pojmenování �ohnisko�
(focus). To patrn¥ ud¥lal v duchu pythagorejských tradic, které p°edpokládaly
existenci st°edu sv¥ta a do n¥j umístily ohe¬, ztotoº¬ovaný se symbolem nehyb-
nosti a stálosti, zboº²t¥lým jako Hestia. Hestia jako bohyn¥ domácího ohni²t¥,
pevného bodu, který svou panenskou £istotou a trvalostí v prostoru odolá £e-
mukoliv; spolu s protikladným Hermem má je²t¥ hlub²í význam jak v pythago-
rejské mystice, tak v °eckém my²lení v·bec.)
Co se tý£e p°esnosti úhlových poloh planet, byl model ve srovnání s r·zn¥ � zá-

platovaným� kruhovým rozkladem naprosto bezkonkuren£ní. Vzdálenosti planet
od Slunce potom vy²ly jaksi automaticky jako parametry modelu. Kdyº Kepler
zjistil, ºe takto vypo£ítané vzdálenosti velmi p°esn¥ spl¬ují jednoduché relace
jeho vlastního 2. a 3. zákona, mohl si dovolit svoje domn¥nky prohlásit tém¥°
za jistoty. Vyvracet model praktickými prost°edky bylo kv·li jeho p°esnosti v
podstat¥ marné a dne²ní m¥°ení vzdáleností (radarovým odrazem) ho de�ni-
tivn¥ potvrzují. Kepler sám svými objevy mimo jiné otev°el cestu ke zkoumání
problému t°í t¥les; v n¥m jsou zm¥ny vzdáleností samoz°ejm¥ úst°ední otázkou.

• V roce 1610 publikoval Galileo Galilei objev 4 Jupiterových m¥síc·. V prob-
lému t°í t¥les znamená tento nález zásadní p°elom. Uº nebylo pochyb, ºe nejen
Slunce m·ºe ovliv¬ovat pohyb planet podobn¥ jako Zem¥ ovliv¬uje M¥síc, ale
ºe tuto vlastnost lze najít u kaºdé planety nebo t¥lesa. Kepler hned v prvním
návalu euforie nad novým objevem p°edpovídal dal²í m¥síce Marsu a Saturnu.
Po krátkém £ase bylo z°ejmé, ºe Jupiter je nadán schopností p°itahovat jiná
t¥lesa, stejn¥ jako t°eba Zem¥ nebo Slunce. Otázkou bylo, pro£ si 4 m¥síce vy-
braly práv¥ Jupiter, kolem n¥hoº budou obíhat, a ne t°eba Slunce, nebo pro£
neobíhají jeden kolem druhého, atd. Vliv � centrálního� t¥lesa bylo tedy t°eba
n¥jak kvanti�kovat � n¥která t¥lesa se zdála být siln¥j²í a tak vznikl pojem síly.
Tak jako si Kepler v²iml (1619), ºe pom¥r t°etích mocnin st°edních vzdáleností

planet od Slunce a druhých mocnin jejich siderických ob¥ºných dob je konstantní
(zde se st°ední vzdáleností míní pr·m¥r mezi nejmen²í a nejv¥t²í hodnotou,
tedy se rovná velké poloose elipsy), p°esv¥d£ili se podobn¥ jeho následovníci,
vybavení ov²em lep²í optikou, ºe totéº platí i pro Jupiterovy m¥síce. Konstanta
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je u Jupiteru ale jiná, asi 1000x men²í.
Newton v prvním vydání svých Principií porovnává ob¥ konstanty zlomkem

1:1100, o 40 let pozd¥ji ve t°etím vydání ho opravuje na 1:1067, dnes je uznávaná
hodnota 1:1047. M·ºe se o tom p°esv¥d£it kaºdý st°edo²kolák b¥hem n¥kolika
minut, kdyº si p°e£te ob¥ºné doby a vzdálenosti satelit· v n¥jakých tabulkách.
N¥kolik týdn· pozorování Jupiteru kaºdou noc ale p°ivede i dne²ního astro-
nomického amatéra k dobrým £ísl·m a výsledek ho ur£it¥ zah°eje a za námahu
stojí.
Pro spravedlnost je nutno poznamenat, ºe Kepler sv·j 3. zákon na²el ve vlast-

ních £íslech, která v podstat¥ uhodl, zatímco u Jupiteru byl tentýº zákon prokázán
p°ímo z nam¥°ených hodnot!
Newton p°i²el s názorem, ºe ve stejném pom¥ru je i schopnost Slunce a Jupiteru

p°itahovat n¥jaká men²í t¥lesa. Takovou schopností je podle n¥j nadáno kaºdé
t¥leso které má n¥jakou hmotnost, tedy vlastnost, která mu je dána do vínku
bez ohledu na cokoliv �vn¥j²ího� . Tento ni£ím nepodloºený p°edpoklad (tedy ºe
hmotnost je �vnit°ní� nem¥nná vlastnost t¥lesa) uvedl hned jako 1. v¥tu svých
slavných Principií a okamºit¥ sklidil bou°livou vlnu kritického nesouhlasu. Je
pravdou, ºe jedním z objektivních kritik· byl i on sám. Také je pravdou, ºe
fyzika postavená na tomto p°edpokladu skv¥le fungovala a 200 let se nena²el
nikdo, kdo by kritický pohled n¥jak zúro£il.
Newton·v odhad, ºe Jupiter je p°ibliºn¥ 1000x mén¥ hmotný neº Slunce, nebyl

jeho hlavním p°ínosem. V dob¥ vydání Principií svou domn¥nku asi nem¥l £ím
prokázat. Na druhé stran¥ ov²em v kontextu problému t°í t¥les hraje toto £íslo
klí£ovou úlohu a k °e²ení ho nutn¥ pot°ebujeme.
Skute£ný produktivní p°ínos p°edstavují jeho t°i �pohybové zákony� , notoricky
opakované uº na st°edních ²kolách a známé i student·m humanitních obor·.
Pozoruhodné a z£ásti paradoxní je zejména to, ºe v²echny t°i výroky sám autor
nazývá zákony (lex) a jako zákony jsou uvád¥né v u£ebnicích. Ve skute£nosti
jsou to ale de�nice. (Musíme vzít v úvahu p°ekladatelské jemnosti: rozdíl obou
slov zákon/de�nice patrn¥ dnes chápeme trochu jinak neº p°ed 300 lety.)
1. zákon v zásad¥ de�nuje tzv. inerciální soustavu (inertia = setrva£nost). Je

to soustava (sou°adnic), v níº se kaºdé t¥leso pohybuje rovnom¥rn¥ p°ímo£a°e,
pokud na n¥j nep·sobí ºádná síla. Zákon má formální charakter a odkazuje
na vztah k n¥£emu základnímu a nem¥nnému, podobn¥ jako u Aristotela nebo
Pythagory. �asto se také místo o inerciální soustav¥ mluví o absolutním prostoru.
Pohyb musí být vºdy k n¥£emu vztaºen, takºe inerciální soustava a její de�nice
je v tomto pojetí nezbytná.
Nás zajímá p°edev²ím 2. zákon. �íká, ºe síla je sou£inem hmotnosti a zrychlení,

jeº je projevem té síly. Co je hmotnost (resp. jak se má m¥°it) °íká 3. zákon, co
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je zrychlení je z°ejmé, ale nevíme, co je to síla. Proto je 2. zákon ve skute£nosti
de�nicí síly a návodem, jak ji zm¥°it. Opravdovým zákonem je aº tvrzení, ºe síla
je veli£ina, kterou lze s£ítat � a je to zárove¬ kardinální výrok pro problém t°í
t¥les. Newton ho v Principiích °adí hned t¥sn¥ za své 3 � zákony� a je to zásadní
V¥ta o Parallelogramu (parallelogram = rovnob¥ºník).
P°eloºena do b¥ºné °e£i °íká asi toto: nech´ známe pohyb t¥lesa pod vlivem

n¥jaké (první) síly a rovn¥º známe jiný jeho pohyb pod vlivem jiné (druhé)
síly. Jaký bude pohyb, kdyº budou ob¥ síly p·sobit sou£asn¥? � Rozhodn¥ není
správné oba pohyby (tedy známé dráhy t¥lesa) jednodu²e se£íst. Musíme (podle
V¥ty o Parallelogramu) se£íst ob¥ síly a tím se dozvíme spole£nou výslednou
sílu, která (podle 2. �zákona�) zp·sobí zrychlení a z n¥j teprve musíme (pracn¥)
skute£ný pohyb vypo£ítat.
Jak to p°esn¥ souvisí s problémem t°í t¥les? � Chceme-li se dozv¥d¥t, jak se

bude pohybovat jedno ze t°í t¥les (t°eba t°etí), musíme vyjít z toho, ºe jeho
pohyb budou ovliv¬ovat 2 síly � p°itaºlivá síla prvního t¥lesa (výsledkem jejího
samostatného p·sobení by byla dejme tomu elipsa) a p°itaºlivá síla druhého
t¥lesa (samostatným výsledkem by byla t°eba rovn¥º elipsa, jen jinak veliká a
jinak orientovaná, protoºe p°itahující t¥leso je jinde a obecn¥ má jinou hmot-
nost). Kdybychom ob¥ elipsy jednodu²e (vektorov¥) se£etli, dostaneme výsledek,
který neodpovídá skute£nosti. Správný postup je ten, ºe nejprve zjistíme první a
druhou sílu, ob¥ (vektorov¥) se£teme, dostaneme celkovou sílu, ta ur£uje zrych-
lení t°etího t¥lesa a teprve z n¥j se dom·ºeme vlastního pohybu, tedy reálné
trajektorie.
Poslední krok je obtíºný a je²t¥ ho vysv¥tlíme dále. Celou tuto koncepci i s

posledním krokem vymyslel Newton vícemén¥ sám a zaslouºen¥ je za to obdi-
vován.

• Náv²t¥vu knihovny ukon£íme 4. citovanou knihou: mnohokrát publikovanou a
populární Mechanikou rektora praºské university Ernsta Macha, rodáka z Chrlic
u Brna. Jen za svého ºivota se do£kal sedmi vydání n¥meckého originálu a £etli ho
v²ichni slavní revolucioná°i fyziky na p°elomu 19. a 20. století. Podtext názvu je
�pojednáno historicko kriticky� a v knize je více otázek neº odpov¥dí. Mach vºdy
cht¥l, aby se fyzikální teorie opíraly na prvním míst¥ o zku²enost a experiment
spí²e, neº o n¥jaké abstraktní pojmy. Polemizuje zejména s Newtonem, jehoº
Principia nesou plný název �Matematické principy p°írodní �loso�e� ; v nich se
naopak n¥jaký abstraktní ideál up°ednostní a z jeho hlediska se potom zku²enost
popisuje (podobn¥ jako u Koperníka).
Mach se vrací nap°íklad k oné první v¥t¥ Principií, která tolik dráºdila uº

n¥které Newtonovy sou£asníky. M·ºe mít n¥jaké t¥leso hmotnost (vyjád°enou



9

n¥jakým £íslem) skute£n¥ �vrozenou�, bez ohledu na cokoliv? Jak bychom takové
£íslo mohli zm¥°it, kdyby to t¥leso bylo v celém vesmíru samotné nebo bychom
nem¥li po ruce n¥jaká dal²í t¥lesa, protoºe jsou t°eba velmi vzdálená. Patrn¥
nemáme po ruce ani ºádný návod, jak ho zm¥°it. Mach dovozuje, ºe hmotnost
je £íslo, které samo o sob¥ nedává smysl. M·ºeme ho zm¥°it jen kdyº n¥jaká
dal²í t¥lesa po ruce máme � nap°. z pozorování jejich vzájemné akce a reakce.
Ostatn¥ tak to sám Newton doporu£uje svým 3. zákonem! Jestli ov²em tato t¥lesa
skute£n¥ pot°ebujeme, nem·ºeme tvrdit, ºe hmotnost je na nich nezávislá, ale
naopak má smysl jen vzhledem k nim. Nam¥°ené £íslo tedy není absolutní, je
relativní (vztaºené) k t¥m ostatním t¥les·m.
To ale není v²echno. Pozorujte 2 t¥lesa o hmotnostech m1,m2 p°i elastické

sráºce. V inerciální soustav¥ (na pozadí sou°adnic, kde platí 1, Newton·v zákon)
si zm¥°íme jejich rychlosti p°ed nárazem u1, u2 a po nárazu v1, v2. Zákon akce a
reakce °íká, ºe celková hybnost t¥les se nezm¥ní, tedy m1u1 + m2u2 = m1v1 +
m2v2 a odsud triviáln¥ spo£ítáme pom¥rm1/m2. Ten samý pom¥r musí vyjít i ze
zachování energiem1u

2
1 +m2u

2
2 = m1v

2
1 +m2v

2
2 , £ili v²echny 4 rychlosti nemohou

být libovolné, ale pro dané hmotnosti musí spl¬ovat ob¥ tyto vazby. Totéº platí
nejen pro elastickou sráºku, ale obecn¥ pro jakoukoliv reakci na n¥jakou akci,
tedy t°eba pro pohyb pod vlivem gravitace. To je uº z názoru z°ejmé a potud
je v²echno v po°ádku. Co se ale stane, kdyº inerciální soustavu nemáme o co
op°ít? Kdyby ve vesmíru byla pouze ta dv¥ t¥lesa, jejichº hmotnosti chceme
zm¥°it, ºádnou soustavu nikde nemáme a m·ºeme m¥°it jen vzájemnou rychlost
p°ed a po reakci. To je zjevn¥ málo k tomu, abychom mohli hmotnosti vypo£ítat.
�ili ani 2 t¥lesa nesta£í k tomu, abychom mohli o hmotnostech v·bec mluvit.
Musíme mít tedy t¥lesa alespo¬ 3, vzhledem ke t°etímu m·ºeme uº rychlosti obou
zbývajících m¥°it a jejich hmotnost je tedy závislá na p°ítomnosti toho t°etího.
M¥°ení, zdá se, na hmotnosti t°etího t¥lesa není závislé. Jenºe na za£átku jsme si
°ekli, ºe v²echna t¥lesa jsou nadána schopností na dálku (gravita£n¥) ovliv¬ovat
jiná t¥lesa, takºe bychom m¥li do m¥°ení zapo£ítat, ºe t°etí t¥leso se s ostatními
dv¥ma také p°itahuje. Jak to máme ale ud¥lat, kdyº dop°edu neznáme jejich
hmotnosti (práv¥ se totiº o nich chceme n¥co dozv¥d¥t)? A ºádný jiný vzorec
neº zákon akce a reakce nemáme.
Otázky jsou sugestivn¥ vyslovené a odpov¥di na n¥ obtíºné. Mach sám na n¥

neodpovídá, ale p°edkládá alespo¬ rámcový návrh, kudy vykro£it. Nazna£eným
sm¥rem ale dnes kupodivu krá£í jen málokdo. Machovy my²lenky, které v jeho
dob¥ £etli prakticky v²ichni pozd¥ji slavní fyzikové, se shodou okolností ²í°ily
zárove¬ s dobovým p°evratným poznatkem o kone£né rychlosti sv¥tla. Z n¥j lze
krom¥ jiného dovodit, ºe hmotnost t¥lesa není konstantní, ale závisí na jeho
rychlosti vzhledem k pozorovateli. Tedy záv¥r dob°e spl¬ující obecné Machovy
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p°edstavy. Tak se zrodila speciální teorie relativity, ur£it¥ Machovou knihou in-
spirovaná. O n¥kolik let pozd¥ji spat°ila sv¥tlo sv¥ta je²t¥ obecná teorie relativity
(té uº se Mach nedoºil), v originále op¥t postavená na tzv. Machov¥ principu v
souvislosti s otázkou setrva£nosti v prázdném prostoru.
Mach p°ijímal speciální teorii relativity rezervovan¥ a bránil se, kdyº byl

pozd¥ji spojován s jejím vznikem. Dá se °íci, ºe koncepci relativnosti £i rela-
tivity myslel trochu jinak neº o n¥co mlad²í relativisté a ur£ité rozpaky byly
pozd¥ji poci´ovány v obou táborech. Po Machovi ov²em z·stává jeho rozsáhlé
fyzikální a �loso�cké dílo; bez ohledu na postuláty o rychlosti sv¥tla dává stále
°adu inspirativních podn¥t· k tomu, jak p°eformulovat problém t°í t¥les, aby
byla n¥jaká nad¥je na jeho °e²ení.
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3. N¥kolik poznámek k diferenciálním rovnicím
Nebeská mechanika nemá k °e²ení problému t°í t¥les jiný instrument neº gravi-
ta£ní zákon. D°íve neº ukáºeme, jak se s ním v praxi nakládá, vysv¥tlíme n¥které
pojmy z matematického pozadí problému. V gravita£ním zákonu se pracuje s
pojmy jako síla a zrychlení. Zrychlením se myslí � okamºité zrychlení�, t.j. zm¥na
rychlosti m¥°ená v tak krátkém £ase, jak jen to je moºné. P°edstava nekone£n¥
krátkého £asu nebo obecn¥ nekone£n¥ malé veli£iny následn¥ vede k pojmu di-
ferenciálu a derivace. Rovnice v nichº se vyskytují diferenciály se nazývají difer-
enciální rovnice a jejich zkoumání je samo o sob¥ jedním z nejobsáhlej²ích obor·
matematiky. D·kladný badatel by v n¥m mohl strávit n¥kolik ºivot·. Uvedeme
zde telegra�cky a jen velmi zjednodu²en¥ n¥kolik elementárních poznámek, aby-
chom mohli ukázat, jak se dál promítnou do problému t°í t¥les. Jeho °e²ení si
dnes nikdo bez diferenciálních rovnic neumí p°edstavit.

St°edo²kolská matematika seznamuje studenty s pojmem derivace a dál budeme
p°edpokládat, ºe £tená° umí alespo¬ technicky vypo£ítat derivace základních
funkcí (cf. Dodatek £. 2). Obecn¥ je derivace zobrazení funkce → funkce, tedy
konkrétní p°edpis jak se z jedné funkce stane jiná funkce. P°edpis je jednoduchý
a jednozna£ný; kaºdá spojitá funkce má svoji (alespo¬ jednostrannou) derivaci.
Derivace se pojí s konkrétní geometrickou p°edstavou, na níº byla ustavena �
je to tangens te£ny k dané k°ivce, která funkci znázor¬uje. Za duchovního otce
derivace je povaºován Isaac Barrow, profesor °e£tiny a královský kaplan z Cam-
bridge, u£itel Newton·v; objev uº ale v jeho dob¥ visel ve vzduchu (Barrow se
narodil ve stejném roce, v n¥mº zem°el Kepler, 1630). Od svého vzniku je pojem
derivace spojený s pojmem rychlosti. Jestliºe n¥jaká funkce x zobrazuje polohu
n¥jaké £ástice (t¥lesa) v £ase t jako x = x(t), potom derivace této funkce podle
£asu ẋ = ẋ(t) je její rychlost (£ili skute£n¥ pom¥r [zm¥na polohy]/[zm¥na £asu];
jsou-li tyto zm¥ny velmi malé, dokonce men²í neº cokoliv p°edstaviteln¥ malého,
p°echází pom¥r v derivaci). Tyto dva zápisy se £tou jako: �poloha £ástice x je
závislá na £ase t� a � rychlost £ástice ẋ je závislá na £ase t� . Te£kou nad funkcí
se ozna£uje její derivace podle £asu. Dal²í derivace rychlosti ẍ(t), t.j. 2. derivace
funkce polohy, se nazývá zrychlení, tedy je to [zm¥na rychlosti]/[zm¥na £asu].
Rychlost takto zavedl do fyziky práv¥ Barrow; byl to on, kdo precizn¥ de�no-

val pojem £asu jako nezávislého lineárního matematického objektu, který plyne
rovnom¥rn¥ jako £íslo od −∞ do +∞. �ekové v antice chápali £as úpln¥ a
naprosto jinak a nové pojetí £asu znamenalo doslova d¥jinný obrat.
Diferenciální rovnice je rovnice, v níº neznámou není £íslo, ale n¥jaká funkce;

ta se v rovnici vyskytuje prost°ednictvím alespo¬ jedné své derivace.
Elementárním p°íkladem budiº nap°. diferenciální rovnice ẋ = t. Hledáme
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neznámou funkci x(t), která by rovnici spl¬ovala. Je z°ejmé, ºe je to funkce
x = 1

2 t
2. Je nutno v¥novat maximální pozornost d·leºitému faktu, ºe to není

jediné °e²ení(!!), ale ºe obecným °e²ením je funkce x = 1
2 t

2 +a, kde a je libovolná
konstanta. Ve fyzice se takové konstant¥ (m·ºe jich být více) °íká po£áte£ní
(n¥kdy také okrajová) podmínka. Na po£átku (t = 0) totiº v tomto p°íklad¥
platí, ºe x(t = 0) ≡ x0 = a; tedy pí²eme x = 1

2 t
2 + x0.

Odtud je z°ejmé, ºe zatímco derivování je jednozna£ný proces, proces k n¥mu
�inverzní� (tedy hledání p·vodní (tzv. primitivní) funkce z jejích derivací) v·bec
jednozna£ný není.
U sloºit¥j²ích rovnic m·ºeme n¥kdy nalézt °e²ení, je ov²em t°eba se £asto

smí°it s tím, ºe °e²ení se nepoda°í nalézt i kdyº rovnice vypadá na první pohled
jednodu²e. Pokud se v rovnici vyskytuje jen 1. derivace neznámé funkce, klasi-
�kujeme ji jako rovnici 1. °ádu, pokud se v ní vyskytují 2. derivace, je to
rovnice 2. °ádu atd. �e²ením diferenciální rovnice je obecn¥ n¥jaká funkce x =
x(t, x0, ẋ0, ẍ0, . . .), kde (x0, ẋ0, ẍ0, . . .) jsou po£áte£ní podmínky; jejich po£et
musí být stejný jako je °ád rovnice. Jen výjime£n¥ se poda°í nalézt °e²ení v
tomto tvaru, který se nazývá obecným integrálem. Pokud se v·bec poda°í °e²ení
nalézt, najdeme ho spí² ve tvaru tzv. prvního integrálu C = f(t, x, ẋ, ẍ, . . .), kde
C je konstanta. Ná² triviální p°íklad rovnice ẋ = t má první integrál jednodu²e
C = x − 1

2 t
2. Po£et nezávislých prvních integrál· musí být samoz°ejm¥ zase

stejný jako je °ád rovnice. K úplnému °e²ení je pot°ebujeme znát v²echny! To se
nemusí vºdycky poda°it a tak je znalost alespo¬ n¥kterých z nich velmi cenná.
Krom¥ jedné diferenciální rovnice vstupují do hry soustavy diferenciálních

rovnic, které mají více neznámých (p°irozen¥ kolik neznámých funkcí, tolik je
t°eba rovnic). V na²em textu vysta£íme s funkcemi, které jsou závislé jen na je-
diné prom¥nné (£asu). Takovým rovnicím se °íká oby£ejné diferenciální rovnice;
jestliºe jsou neznámé funkce závislé na více prom¥nných, °íká se jim parciální
diferenciální rovnice (t¥mi se zde nebudeme zabývat).
Je nutné je²t¥ dodat, ºe kaºdá diferenciální rovnice n-tého °ádu je formáln¥

ekvivalentní se soustavou n rovnic 1. °ádu. Nap°íklad k rovnici 2. °ádu ẍ =
g(x) zavedeme formáln¥ novou funkci p(t) = ẋ a dostáváme tak soustavu dvou
rovnic 1. °ádu pro 2 neznámé funkce x, p : ẋ = p, ṗ = g(x). �ád soustavy je
potom sou£tem °ád· kaºdé rovnice a tolik musí být i celkový po£et po£áte£ních
podmínek nebo prvních integrál·.
Neº popí²eme souvislost diferenciálních rovnic s fyzikou, mechanikou nebo pro-

blémem t°í t¥les, v¥nujeme je²t¥ jeden paragraf technice jejich °e²ení.
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4. Jedna speciální ukázka °e²ení diferenciální rovnice
Ve sv¥t¥ matematiky existuje bezpo£et funkcí. V dal²ím textu se omezíme jen
na funkce jedné prom¥nné. Kaºdá m·ºe být °e²ením n¥jaké diferenciální rovnice,
dokonce mnoha r·zných diferenciálních rovnic. Podobn¥ jako kaºdé £íslo m·ºe
být °e²ením n¥jaké algebraické rovnice nebo mnoha algebraických rovnic. Kaºdá
funkce m·ºe být vyjád°ena mnoha zp·soby, nap°. x(t) = cos2 t+sin2 t a y(t) = 1;
je z°ejmé, ºe x = y i kdyº je jejich zápis jiný. (Podobn¥ nap°. 3 = 2 + 1;
je to jen jiný zápis téhoº £ísla.) Souvislost rovnice a jejího °e²ení má význam
z tohoto hlediska: n¥která £ísla nem·ºeme zapsat pomocí cifer, ale jen na n¥
odkazujeme jako na ko°en rovnice. Klasickým p°íkladem je imaginární jednotka,
která je ko°enem rovnice x2 = −1. Stejn¥ tak existují funkce, u nichº nenajdeme
ºádný vztah k známým �základním� funkcím, víme o nich jen, ºe jsou °e²ením
n¥jaké diferenciální rovnice. Tou rovnicí je vlastn¥ funkce de�nována. Pro n¥které
argumenty jsme n¥kdy schopni zjistit jejich funk£ní hodnoty a tak se o nich
alespo¬ n¥co dal²ího dozv¥d¥t.
Pro °e²ení diferenciálních rovnic bylo vyvinuto bezpo£et metod. Kdyº °e²íme

n¥jakou diferenciální rovnici, stojíme £asto p°ed problémem, v jakém tvaru máme
hledanou funkci zapsat. Hleda£i °e²ení se také £asto hádají, kdy je ten £i onen
tvar výhodn¥j²í nebo pr·chodn¥j²í.
Existuje jeden (dá se °íci standardní) tvar, v n¥mº m·ºeme funkce vyjád°it

(bohuºel ne v²echny, ty neposlu²né ale v této úvaze nehrají roli). Je to tzv. moc-
ninná °ada; protoºe Newton·v mlad²í vrstevník Brook Taylor první publikoval
n¥které její významné vlastnosti, mluví se také o Taylorov¥ °ad¥. Jedná se o
zápis

x(t) = α0 + α1t
1 + α2t

2 + α3t
3 + α4t

4 + . . . . (1)

Je to nekone£ná °ada, α1, α2, . . . jsou konstanty, kterých je tedy také nekone£n¥
mnoho. Nyní ukáºeme elementární p°íklad, jak Taylorovu °adu jednodu²e pouºít
p°i °e²ení diferenciální rovnice. �e²me £ist¥ matematicky následující rovnici 2.
°ádu.

ẍ = −x .

(N¥kdy se jí °íká harmonický oscilátor protoºe popisuje pravidelné kmitání n¥-
jakého systému. Zrychlení ẍ, tedy síla, je p°ímo úm¥rná vzdálenosti od jejího
zdroje. M·ºeme si t°eba prost¥ p°edstavit t¥leso p°ipevn¥né na konci pruºiny:
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£ím víc ji napínáme, tím v¥t²í silou v opa£ném sm¥ru nám v tom brání. Kdyº ji
uvolníme, za£ne s ní t¥leso pravideln¥ kmitat.)
Protoºe je rovnice 2. °ádu, bude její °e²ení obsahovat 2 po£áte£ní podmínky,

°ekn¥me konstanty a, b. Ozna£íme si jejich význam (tak je to obvyklé) jako a =
x(0), b = ẋ(0).
�e²ení hledáme ve tvaru Taylorovy °ady. Z (1) je z°ejmé, ºe

x(0) = α0 = a, ẋ(0) = α1 = b .

Dále budeme postupovat zcela mechanicky: protoºe ẍ = −x víme hned, ºe také...
x = −ẋ, x(4) = −ẍ, atd. pro vy²²í derivace aº do nekone£na. Zárove¬ z p°edpo-
kládaného tvaru nekone£né °ady (1) triviáln¥ dovodíme, ºe

ẍ(0) = 2α2 = −x(0) = −a,
...
x (0) = 6α3 = −ẋ(0) = −b,
x(4)(0) = 24α4 = −ẍ(0) = a, . . . .

Známe tím pádem v²echny konstanty α1, α2, . . . . �ili jen mechanickým postu-
pem, prakticky bez námahy, jsme získali °e²ení

x(t) = a ( 1 − t2

2!
+

t4

4!
− . . .) + b ( t − t3

3!
+

t5

5!
− . . .) .

V tomto tvaru m·ºeme povaºovat °e²ení za ukon£ené. Kaºdý mladý zájemce o
matematiku ale jist¥ ví, ºe nekone£ná °ada 1 − t2

2! + t4

4! − . . . se nazývá cosinus
a ta druhá t − t3

3! + t5

5! − . . . má jméno sinus a ob¥ lze jednodu²e geometricky
znázornit. M·ºeme proto psát elegantn¥

x(t) = a cos t+ b sin t .

(To jsou práv¥ ty harmonické kmity.) V¥t²ina funkcí zapsaných ve tvaru ne-
kone£né °ady v²ak pochopiteln¥ ºádné jméno nemá a musíme vysta£it jen se
znalostí on¥ch konstant. Naopak mají mnoho nejr·zn¥j²ích vlastností, které z
nich musíme pracn¥ dobývat. Tak snadno jako v této ukázce to jde ov²em jen
výjime£n¥. Popsaný p°íklad je ale d·leºité promyslet; v mechanice se tento typ
rovnice, kdy je druhá derivace vyjád°ená pomocí niº²ích derivací, vyskytuje ve
v¥t²in¥ p°ípad· (d·vod uvidíme dále).
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V p°íkladu jsme se spokojili s °e²ením v této fázi, protoºe spoléháme na d·kaz,
ºe °ady pro sinus a cosinus konvergují, to jest ºe sou£et nekone£n¥ mnoha jejich
£len· je kone£ný . Není to na první pohled z°ejmé. Kdybychom nap°. bezhlav¥
naprogramovali po£íta£ (který umí opravdu rychle se£íst opravdu hodn¥ £ísel), se
zlou bychom se potázali, kdyby m¥l takto spo£ítat sin(t) pro n¥jaké v¥t²í t, t°eba
jen t = 102. P°esto v podstat¥ není jiná moºnost, neº pouºít práv¥ tuto °adu.
(V tomto p°ípad¥ je dobrá nad¥je, ºe °ada konverguje: i pro veliké t najdeme
vºdy n¥jaké veliké n, pro které se zlomek tn/n! za£ne zmen²ovat. Výpo£et se ale
provádí tak, ºe se dokáºe, ºe sin(t) nebo cos(t) je funkce 2π-periodická a velký
argument se zredukuje na n¥jaký < 2π. D·kaz periodi£nosti ale není snadný a
nebudeme ho zde rozebírat.)
Obecn¥ bývá bohuºel d·kaz konvergence obtíºný a v jádru je v n¥m skryta

hlavní práce, kterou musíme do °e²ení rovnice vloºit. Poh°íchu se ale p°íli² £asto
setkáme s °adami, které v·bec konvergentní nejsou, °íkáme, ºe jsou divergentní.
(Z opatrnosti bychom m¥li spí² °íkat �divergující� , protoºe �divergentní� zna-
mená zaru£it, ºe sou£et s jistotou neexistuje, coº dokázat m·ºe být o²idné.)
A p°esto stojí za to zkoumat, jestli n¥které divergentní °ady nejsou náhodou

alespo¬ s£ítatelné (summable), a£koliv to £asto na první pohled vypadá para-
doxn¥. Jako klasická ukázka se uvádí Euler·v výsledek

1 − 1! + 2! − 3! + 4! − 5! + 6! − . . . = 0.596347 . . . .

Uv¥°ili byste tomu? Mnoho lidí se zdráhá uvedené rovnítko uznat, nicmén¥ je to
tak a existují dobré d·vody hledat °e²ení diferenciálních rovnic mezi divergent-
ními °adami.

Kaºdý mladý matematik, který projde základním kurzem diferenciálních rovnic,
si osvojí mnoho metod jak ten £i onen typ rovnice °e²it. Smyslem toho, ºe jsme
jednu z nich zde stru£n¥ nastínili, bylo p°ipravit £tená°e na ten obecný jev, ºe
prakticky v²echny funkce, s nimiº se ve fyzice setkáváme (krom¥ t¥ch opravdu
triviálních), jsou nekone£né °ady. Dokonce i tak v²ední funkce jako sinus, cosinus,
logaritmus nebo exponenciála jsou nekone£né °ady. P°i setkání s diferenciální
rovnicí se postupuje obvykle tak, ºe zji²´ujeme v katalogu, jestli uº je vy°e²ená;
pokud ne, zkusí se nekone£ná °ada. Samoz°ejm¥ její jednotlivé £leny nemusí
být tk, bývají to nej£ast¥ji zase n¥jaké nekone£né °ady, ale aspo¬ s ur£itými
p°ehlednými vlastnostmi.
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5. Pro£ pouºíváme diferenciální rovnice?
Samoz°ejm¥ nikde není p°edem dáno, ºe k popisu pohybu t°í t¥les jsou nezbytn¥
nutné diferenciální rovnice. Nejsou ºádným p°írodním jevem, ale výmyslem lidí.
Tak nap°íklad k popisu pohyb· dvou t¥les je ur£it¥ nepot°ebujeme. Ten systém,
jak bylo jiº °e£eno, je do té míry jednoduchý, ºe vzorec na chování dvou t¥les
(ov²em s pomocí inerciální soustavy!) se poda°í uhodnout. Pohyb t°í t¥les je
evidentn¥ komplikovan¥j²í a uhodnout vzorec pro jeho p°edpovídání se jeví jako
beznad¥jné. Odváºnému ale ²t¥stí p°eje a za pomoci silných po£íta£· se m·ºe
zkusit i to. K tomu bychom ale pot°ebovali v¥t²í zásobu zku²eností a nam¥°ených
dat. T¥ch je málo � alespo¬ co se týká nebeské mechaniky. P°ísn¥ vzato, v rámci
slune£ní soustavy nenajdeme skute£ný plnohodnotný model problému t°í t¥les,
ale vºdy jen n¥jakým zp·sobem redukovaný. V systému Slunce-Jupiter-Saturn,
tedy t°í nejhmotn¥j²ích t¥les, je pom¥r hmotností cca 3500:3:1 a pou£ení nám
mohou poskytnout jen nepatrn¥ poru²ené keplerovské dráhy, takºe se dozvíme
spí²e jen n¥co o té poru²e. Je²t¥ mén¥ p°íznivé pom¥ry jsou v systému Jupiter-
Callisto-Ganymedes, cca 17640:1:1. Nejlep²í pom¥r hmotností má dvojice Pluto-
Charon cca 8:1, ale jeho ostatní m¥sí£ky jsou asi o 6 °ád· leh£í a krom¥ toho celý
systém je p°íli² vzdálený na podrobn¥j²í m¥°ení. Nakonec musíme vzít zavd¥k
na²ím domácím systémem Zem¥-M¥síc s pom¥rem hmotností 81:1, bohuºel bez
dal²ího t¥lesa; s um¥lými sondami ale m·ºeme prom¥°it alespo¬ restringovanou
úlohu (o ní bude dále hlavn¥ °e£). Tu m·ºe £áste£n¥ zkoumat i sonda Cassini v
okolí Saturnu, která je tak vedle let· Apollo a GRAIL k M¥síci nejlep²í laborato°í
problému. V hlavním pásu asteroid· byly sice objeveny uº i trojité asteroidy,
ale jejich prom¥°ování je technicky stejn¥ problematické jako u spektroskopicky
vid¥ných trojhv¥zd.
To, co bychom pot°ebovali � systém s pom¥rem hmotností p°ibliºn¥ 1:1:1 � ve

slune£ní soustav¥ nemáme a uhodnutí vzorce m·ºeme zatím odkázat do °í²e sn·.

Pro£ tedy diferenciální rovnice? � Prost¥ proto, ºe to tak zavedl Isaac Newton,
m¥l s nimi mimo°ádný úsp¥ch a nikdo zatím nic lep²ího nenavrhl. M¥ly by nás
zejména zajímat d·vody k jejich zavedení, protoºe teorie byla v podstat¥ p°ed-
loºená �od stolu�. Nap°íklad ve srovnání s na²imi chatrnými moºnostmi, nem¥l
Newton ve své dob¥ uº v·bec ºádnou ²anci svoji teorii ov¥°it a sou£asník·m se
musela jevit jako £irá spekulace. Newton také s publikováním rozhodn¥ nesp¥chal
a nakonec ho ke zve°ejn¥ní museli p°átelé trochu nutit.
Idea celé koncepce je prostá: chceme n¥jakým p°irozeným zp·sobem popsat

trajektorii t¥lesa v n¥jakém sou°adném systému, kde jeho pohyb je £ímsi (ne-
ur£itým nebo ne nutn¥ známým) zp·soben nebo ovlivn¥n. Pohybem rozumíme
zm¥nu stavu, tedy zm¥nu t¥ch sou°adnic. Takovému systému se dnes obecn¥
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°íká dynamický systém. �ecké slovo dynamis znamená n¥co jako �moºnost� ,
�schopnost�, �mohoucnost se zm¥nit� . V moderním pojetí je dynamický systém
velmi precizní (a také dost sloºitá) matematická konstrukce. Tradi£n¥ °e²í dv¥
základní otázky: 1) co rozumíme pod pojmem sou°adnice nebo stav, a 2) do
jaké míry jsme schopni pochopit pravidla, která zm¥ny sou°adnic ur£ují. Fan-
tazii se meze nekladou: za sou°adnice m·ºeme povaºovat jakákoliv £ísla, ne nutn¥
m¥°ená v metrech; pravidla jsou obvykle n¥jaké rovnice, ale to také není obecn¥
nutné, mohou to být jakékoliv vztahy; zm¥ny se v¥t²inou chápou jako zm¥ny v
£ase (rovnom¥rn¥ plynoucím), ale mohou probíhat i diskretn¥, bez pouºití £asu.
V poslední dob¥ je populární kapitolou studia dynamických systém· nap°íklad
teorie chaosu.
Jádrem newtonovské mechaniky je odpov¥¤ na otázku, co rozumíme slovem
stav. Stavem se rozumí dvojice [poloha, rychlost], symbolicky pí²eme [x, ẋ]. (x je
prost¥ £íslo nebo b¥ºný vektor; £ili pracujeme-li ve dvourozm¥rném prostoru, má
2 sloºky (x, y), ve t°írozm¥rném 3 sloºky (x, y, z), atd. Stejn¥ tak je i ẋ vektor a
tedy stav je samoz°ejm¥ také vektor. �asto se v textu vektory zd·raz¬ují tu£ným
písmem. My si dál d·sledné rozli²ování vektor· a skalár· odpustíme; d¥lá se to
tak b¥ºn¥, protoºe normáln¥ je vºdy z kontextu jasné, kdy se o vektory jedná a
kdy ne.)
Stav se tedy vyvíjí v £ase; na po£átku na²eho pozorování, °ekn¥me v £ase

t = 0, je stav t¥lesa [x0, ẋ0]. Teorie praví, ºe jediné, na £em závisí budouc-
nost sledovaného t¥lesa v rámci daného dynamického systému, jsou práv¥ tyto
po£áte£ní hodnoty polohy a rychlosti, nic víc, nic mí¬. Je nap°íklad jasné, ºe
kámen bude jinak padat ze skály nízké a jinak z vysoké, rozdíl bude ur£it¥ také
v tom, jestli ho jen pustíme (má na za£átku nulovou rychlost) nebo hodíme (má
nenulovou rychlost).
Polohu t¥lesa v newtonovském systému tedy popisuje n¥jaká funkce

x = x(t, x0, ẋ0) (= trajektorie) a to je to hlavní, co pot°ebujeme v¥d¥t a co
obvykle hledáme. Z ní se také m·ºeme kdykoliv dozv¥d¥t okamºitou rychlost
t¥lesa jednodu²e tím, ºe si vy£íslíme derivaci této funkce podle £asu. Znalost
mnoha r·zných trajektorií, které se odvíjejí od mnoha r·zných po£áte£ních pod-
mínek nám n¥co napoví o zkoumaném dynamickém systému jako takovém, £ili
o té �moci� , která t¥lesem hýbe. Namísto velké mnoºiny trajektorií bychom
ale z°ejm¥ rad¥ji znali n¥jaký vzorec jednodu²²í v tom smyslu, ºe by se v n¥m
po£áte£ní podmínky v·bec nevyskytovaly a byl by na nich zcela nezávislý. K
vylou£ení po£áte£ních podmínek se rovnou nabízí p°irozená následující cesta:
jestliºe poloha je n¥jaká funkce £asu (ta je sama sob¥ svou �nultou derivací�),
její rychlost je první derivace podle £asu; dál si m·ºeme spo£ítat je²t¥ i druhou
derivaci. Do ní pak lze dosadit namísto po£áte£ních podmínek její niº²í derivace.
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Nejlépe je uvést prostý p°íklad (zmi¬ovali jsme ho v minulých odstavcích jako
jednorozm¥rný harmonický oscilátor). Dejme tomu, ºe jsme mnoha pokusy zjis-
tili, ºe se testovací £ástice v n¥jakém dynamickém systému pohybuje podle vzorce

x(t, x0, v0) = x0 cos t+ v0 sin t , (2)

x0 je po£áte£ní poloha, v0 je po£áte£ní rychlost. (Znamená to, ºe jsme d¥lali
mnoho pokus· s r·znými (x0, v0) a £ástice se vºdy chovala podle tohoto vzorce,
takºe uv¥°íme, ºe je správný.) Odtud hned také víme, ºe

ẋ(t, x0, v0) = −x0 sin t+ v0 cos t .

Pro 2 konstanty (x0, v0) máme 2 rovnice a algebraicky (v tomto p°ípad¥ triviáln¥)
vypo£ítáme

x0 = x cos t− ẋ sin t
v0 = x sin t+ ẋ cos t

Na záv¥r celého procesu uº jen podruhé zderivujeme funkci x(t, x0, v0) podle
£asu

ẍ(t, x0, v0) = −x0 cos t− v0 sin t

a po dosazení za x0, v0 dostaneme kone£ný vzorec

ẍ = −x . (3)

Výsledek celé transakce je ten, ºe zmizely po£áte£ní podmínky a náhradou za
to máme rovnici, obsahující výrazy (t, x, ẋ, ẍ), tedy diferenciální rovnici 2. °ádu.
Síla harmonického oscilátoru je v tomto p°íkladu dokonce tak jednoduchá, ºe
nezávisí ani na £ase ani na rychlosti, ale pouze na vzdálenosti testovací £ástice
od po£áte£ní polohy. Kdybychom rovnici zp¥tn¥ vy°e²ili, dostali bychom pocho-
piteln¥ p·vodní vzorec pro pohyb; tedy vzorec i rovnice jsou z tohoto hlediska
rovnocenné a celá námaha sama o sob¥ zdánliv¥ nedává smysl. Vtip je ale v
tom, ºe výraz ẍ má v Newtonov¥ teorii privilegovaný význam. Geometricky je ẍ
zm¥na rychlosti v £ase, tedy zrychlení a kdyº ho vynásobíme konstantní hmot-
ností, obdrºíme podle de�nice vzorec pro sílu. A síla � jak °íká Newton � je n¥co,
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co uº podléhá principu superpozice, £ili ji lze rozd¥lovat, t°ídit nebo s£ítat jako
parallelogram.

Aby byl význam s£ítání sil úpln¥ z°ejmý, spo£ítáme je²t¥ jeden ukázkov¥ jedno-
duchý jednorozm¥rný p°íklad.
Práv¥ jsme odvodili, ºe s t¥lesem jednotkové hmotnosti, které se chová podle

vzorce (2), pohybuje síla (3). Experiment jsme mohli realizovat t°eba tak, ºe
bychom t¥leso jednotkové hmotnosti nechali kmitat na pruºin¥, jejíº druhý konec
je n¥kde pevn¥ �xován. P°i pokusu p°edpokládáme, ºe t¥leso není pod vlivem
ºádných jiných sil, zejména ne pod vlivem zemské tíºe, a ºe pohyb zp·sobuje jen
pruºina.
Ud¥láme je²t¥ druhý triviální experiment: necháme stejné t¥leso voln¥ padat

pod vlivem konstantní tíºe, nap°íklad z Pisánské ²ikmé v¥ºe na zem. (Pisa byla
sv¥dkem historicky prvních Galileových pokus· s volným pádem.) Je z°ejmé, ºe
nalezneme známý vzorec pro volný pád, v n¥mº g je konstanta zemské tíºe.

x(t, x0, v0) =
1
2
gt2 + v0t+ x0 . (4)

x je zde sou°adnice mí°ící svisle dol·, s po£átkem de�novaným tak, aby x0 bylo
na horním zábradlí.

Máme tedy dob°e prozkoumané pohyby zp·sobené jednou a druhou izolovanou
silou. Nyní nás zajímá, jak bude vypadat pohyb, kdyº ob¥ síly budou p·sobit
sou£asn¥. Vylezeme proto je²t¥ jednou na Pisánskou v¥º, tam pov¥síme jeden
konec pruºiny na zábradlí, na druhý konec pruºiny testovací t¥leso a ve svislém
sm¥ru rozkmitáme.
Z obou p°edchozích experiment· chceme p°edpov¥d¥t, jak se bude nyní t¥leso
pohybovat. Dopustili bychom se velké chyby, kdybychom oba vzorce jenom bez
uváºení se£etli

x(t, x0, v0) =
1
2
gt2 + v0t+ x0 + x0 cos t+ v0 sin t .

?

Ani nemusíme jezdit do Pisy a lézt na v¥º, abychom vid¥li, ºe takto se t¥leso
pohybovat v ºádném p°ípad¥ nebude. By´ zav¥²ené na pruºin¥, podle vý²e uve-
deného vzorce by totiº po krátkém £ase m¥lo spadnout na zem. Správný postup
je (podle Newtona) takový, ºe spo£ítáme nejprve sílu z prvního pohybu (ta je
ẍ = −x), potom z druhého pohybu (ta je ẍ = g) a se£íst m·ºeme teprve tyto
dv¥ síly, tedy
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ẍ = −x+ g .

Z této rovnice pak lze najít správný vzorec pro pohyb

x(t, x0, v0) = x0 cos t+ v0 sin t+ g (1− cos t) .

O matematické správnosti výsledku se m·ºete p°esv¥d£it bu¤to zkou²kou nebo
se m·ºete pokusit diferenciální rovnici vy°e²it � nap°íklad postup nazna£ený v
minulé kapitole vede k cíli snadno a rychle. T¥leso tedy na zem nespadne a kmitá
jen kolem své nové rovnováºné polohy u horního zábradlí.
(Významná poznámka: �tená° by mohl namítnout, ºe v prvním experimentu
nevstupuje do hry jen síla pruºiny (3), ale ºe zde hraje roli je²t¥ vazbová síla
zábradlí, které drºí konec pruºiny �xovaný i kdyº ji napínáme. Pocitov¥ to tak
jist¥ m·ºe být, ale musíme se drºet de�nice síly, tedy 2. Newtonova zákona.
Zábradlí je tak pevné, ºe udrºí konec pruºiny nehybný a m¥°íme-li jeho zrychlení
(toho konce pruºiny), musíme pochopiteln¥ nam¥°it 0. Podle de�nice je tedy i
síla zábradlí p·sobící na konec pruºiny evidentn¥ nulová. 2. Newton·v zákon
pojatý jako de�nice samoz°ejm¥ mluví jen o silách, které se projevují n¥jakým
zrychlením.)

Nelze s jistotou tvrdit, ºe Newton uvaºoval p°esn¥ tak, jak je zde popsáno. Sám
svoji argumentaci odvozuje tém¥° výhradn¥ �geometricky� , t.j. na základ¥ pro-
porcí geometrických útvar· a porozum¥t jí není úpln¥ snadné. Celá metoda se
takto vykládá aº z pohledu pozd¥j²ích zobecn¥ní, pocházejících od Lagrangea a
mnoha dal²ích. Vznikla bezpochyby inspirovaná planetárními pohyby, zejména
ale dob°e popisovala oby£ejnou �pozemskou� mechaniku, jako t°eba volný pád,
harmonický oscilátor, kyvadlo, brachistochronu apod.
Teorie se dob°e osv¥d£ovala aº do objevu záhadného stá£ení perihelu Merkuru,

který byl uspokojiv¥ vypo£ítán aº aparátem obecné teorie relativity (1915); tedy
metodou, která se obejde bez pojmu inerciální soustavy a bez pojmu síly v·bec.
Ov²em k tomu je pot°eba dodat, ºe pouºití rovnic obecné relativity samotný
problém t°í t¥les v ºádném p°ípad¥ nezjednodu²í. Newtonova mechanika je v
jistém smyslu limitní p°ípad obecné relativity a ta musí být proto uº z principu
komplikovan¥j²í.
Koncepce je dob°e pouºitelná v systému, kde m·ºeme bez problém· m¥°it

vzdálenosti, eventuáln¥ i £as a tyto veli£iny mají smysl. Nezdá se, ºe bychom
ji mohli vyuºít tam, kde vzdálenosti m¥°it neumíme nebo nem·ºeme. P°íkla-
dem mohou být atomy nebo jejich jádra, kde sotva lze p°iloºit pravítko mezi
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dva protony. Krom¥ toho nás experimenty pou£ují o platnosti tzv. principu
neur£itosti, podle n¥hoº se nám nikdy nem·ºe poda°it zm¥°it sou£asn¥ polohu
a rychlost. Na potíºe stejného druhu pak m·ºeme narazit i na ohromných mezi-
galaktických vzdálenostech, kde není úpln¥ jasné, jak efektivn¥ m¥°it £as a
vlastn¥ ani vzdálenost.

Jako návod k pouºití je konstrukce pojmu síly po matematické stránce jasná.
Zbývá je²t¥ obhájit ji proti r·zným �loso�ckým námitkám. V p°ede²lých odstav-
cích jsme zmínili námitky proti inerciální soustav¥ a absolutnímu £asu shrnuté
a rozebrané v Mechanice Ernsta Macha. Dal²í významnou pochybnost p°ed-
stavuje otázka, pro£ máme v¥°it p°edpokladu, ºe práv¥ poloha a rychlost mají
být jediným ur£ujícím parametrem jejich pohybu. Tedy potaºmo, pro£ jsou po-
hybové rovnice práv¥ druhého °ádu, pro£ ne t°eba prvního nebo t°etího anebo
t°eba jedenap·ltého, apod. D·vody z°ejm¥ souvisí s historií formulace principu
setrva£nosti, který sám má prokazateln¥ velmi hluboké ko°eny v peripatetické
tradici. �asto uºívaný p°ívlastek �peripatetický� znamená �v duchu Aristotelovy
�loso�e�. Filosofové se v Aristotelov¥ athénské ²kole p°i diskusích procházeli
zahradou a rozkládali p°itom rukama; peripatetikos se p°ekládá jako �procháze-
jící se�.
Do n¥kterých Aristotelových knih by m¥l kaºdý student alespo¬ nahlédnout uº

na st°ední ²kole, nap°íklad do Druhých analytik, Poetiky nebo Politiky (v·bec
nejlep²í by bylo nau£it se je²t¥ zamlada °ecky a p°e£íst si je v²echny). P°írodo-
v¥dné názory, sebrané do obsáhlé Fyziky a Metafyziky, jsou dnes ale povaºovány
za p°ekonané. �asto se dokonce soudí, ºe práv¥ polemika a vyvrácení Aristotela
p°ipravily v 16. století renesanci p°írodozpytu v Evrop¥. Navzdory tomu v n¥m
°ada p·vodních schemat ale stále p°etrvává; mnohdy tém¥° nepozorovan¥.
Aristoteles m¥l zálibu v kategorizaci a ve své Fyzice (VIII,4) rozli²uje pohyby

v zásad¥ na p°irozené (d¥jí se samy od sebe) a protip°irozené (nastanou vlivem
n¥jakého násilí). Dal²í komentá°e, kterými v originále Aristoteles toto rozd¥lení
doprovází, dnes musíme povaºovat za scestné. P°esto je v 16. století p°ebíraly
prakticky bez výjimky zvlá²´ italské university, odkud £asem povstal nejprve
jakoby v mlºném oparu, v r·zných podobách a s po£áte£ní nejistotou princip
setrva£nosti. Ten nakonec vykrystalizoval u Newtona jako jeho První zákon a na
n¥m od té doby stojí výklad fyziky uº od st°edních ²kol. Galileovi u£itelé, i on
sám, v¥novali hodn¥ £asu a námahy nap°íklad obhajob¥ názoru, ºe existuje po-
hyb, který je zárove¬ p°irozený (secundum naturam) a zárove¬ i protip°irozený
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(contra naturam, violentum). Kladou si otázku, zda p°irozený pohyb m·ºe být
v¥£ný a zda protip°irozený pohyb musí být vºdy omezený a £ím se v tomto
smyslu li²í. Tak jako se li²í samotné pohyby, li²í se také jejich p°í£iny. V¥t²ina
pohyb· které studujeme je �násilné� povahy, to znamená, ºe jejich bezprost°ední
p°í£inou je n¥jaká síla. V sérii dlouhého °et¥zce, kde kaºdá p°í£ina má zas n¥-
jakou p°í£inu, se nakonec vºdycky dobereme kone£né instance, kterou je tzv.
prvotní hybatel (próton kinún); od n¥j se kaºdý pohyb odvíjí, závisí na n¥m a
nem·ºe se bez n¥j obejít. Podle peripatetické logiky musí být sám o sob¥ ne-
hybný a v sob¥ obsahuje v¥£ný pohyb, který ani nevznikl ani nezanikl a je tedy
nem¥nný. Dokud do ºivota v¥cí nevstoupí násilí prost°ednictvím síly, v²e je bu¤
v klidu nebo v rovnom¥rném pohybu. Tato mantra se vícemén¥ neplodn¥ opakuje
stále dokola, na universitách si ji p°edávají u£itelé s ºáky po celá desetiletí a aº
teprve v Galileov¥ dob¥ jí dají efektivní smysl, kdyº za£nou rychlost a její zm¥ny
doopravdy m¥°it a po£ítat. K tomu nutn¥ pot°ebovali dobrou de�nici £asu a také
sestrojit hodiny.
Kaºdý násilný pohyb je tedy poznamenán oním prvotním stavem klidu nebo

v¥£ným p°irozeným pohybem. Podstatu sil pak pochopíme jen tehdy, kdyº tuto
� zát¥º� n¥jak vylou£íme nebo se jí zbavíme. A to je p°esn¥ to, co Newton s
pomocí diferenciálních rovnic ud¥lal.
Není moºné nevid¥t Aristotel·v vliv. Podléhá mu jak Galileo, tak Newton

a sami k tomu m¥li jist¥ dobré d·vody. Ov²em otázka, jestli na n¥j spoléhají
oprávn¥n¥, tím uzav°ená není.
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6. Rovnice pohybu t°í t¥les
Kdybychom cht¥li vy°e²it problém t°í t¥les podle klasického Newtonova návodu,
museli bychom se vypo°ádat s komplikovanou soustavou diferenciálních rovnic.
Nebudeme se zde v·bec o nic takového pokou²et, jen ukáºeme, jak se to d¥lá,
lépe °e£eno jak se to ned¥lá, resp. pro£ se to ned¥lá.
Protoºe se obecn¥ t°i t¥lesa pohybují v prostoru o t°ech dimenzích, musíme

vzít do úvahy 3x3 = 9 rovnic pro 9 neznámých funkcí:
x1(t), y1(t), z1(t), x2(t), y2(t), z2(t), x3(t), y3(t), z3(t), kde x1(t) je x-ová
sou°adnice 1.t¥lesa, jak se m¥ní s £asem, y1(t) je y-ová sou°adnice 1. t¥lesa,
x2(t) je x-ová sou°adnice 2. t¥lesa atd.
Rovnice jsou 2. °ádu a budou tedy obsahovat 2x9=18 konstant, které lze jed-

nozna£n¥ p°i°adit k po£áte£ním podmínkám. T¥ch je stejný po£et; krom¥ 9
po£áte£ních poloh je²t¥ 9 po£áte£ních rychlostí. �íkáme, ºe úloha má 18 stup¬·
volnosti.
Aby bylo z°ejmé, jak jsou sloºité a propletené, napí²eme u£ebnicový zápis jen

jedné z nich:

m1 ẍ1 = − Gm1m2(x1 − x2)√
(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2 + (z1 − z2)2

3

− Gm1m3(x1 − x3)
√

(x1 − x3)2 + (y1 − y3)2 + (z1 − z3)2
3 ,

tzn. na první t¥leso o hmotnosti m1 p·sobí gravita£ní silou sou£asn¥ t¥leso
o hmotnosti m2 ze vzdálenosti

√
(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2 + (z1 − z2)2 a je²t¥

t¥leso o hmotnosti m3 ze vzdálenosti
√

(x1 − x3)2 + (y1 − y3)2 + (z1 − z3)2.
G je gravita£ní konstanta. Zde vystupují jen x-ové sloºky t¥chto sil, které zp·-
sobí zrychlení prvního t¥lesa ve sm¥ru sou°adnice x. (Nenechte se zmást tím,
ºe ve jmenovateli je 3. mocnina vzdálenosti r ≡ (x, y, z). Absolutní velikost síly
1/r2 musíme je²t¥ vynásobit sm¥rovým cosinem x/r, abychom po£ítali jen s x-
ovou sloºkou této síly.) Analogicky bychom sestavili ostatní rovnice. Je z°ejmé,
ºe nevypadají moc p°ív¥tiv¥.
Co m·ºeme ud¥lat ihned, je vyd¥lení £íslem m1 a to je tak ze standardních

úprav v²echno. Nejlep²í matematici v¥novali t¥mto rovnicím mnoho práce a
d·vtipu, ale obecné °e²ení nevymysleli. Díl£ím úsp¥chem je pouze potvrzení
n¥kterých obecných zákonitostí o soustavách hmotných t¥les, zmi¬ovaných i na
st°ední ²kole: zákon zachování energie, nehybnost t¥ºi²t¥ resp. jeho rovnom¥rný
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p°ímo£arý pohyb a dále je²t¥ zákon zachování momentu hybnosti. Ty ur£ují 10
konstant (1+3+3+3), které sniºují po£et stup¬· volnosti na 8. Ra�novanými
úvahami (ty ale p°esahují moºnosti elementární analýzy) se dále poda°ilo obje-
vit je²t¥ dal²í dva první integrály, ale víc uº nic! P·vodních 18 stup¬· volnosti
se redukuje na 6, coº samoz°ejm¥ nesta£í a °e²ení úlohy z·stává neznámé.
Kdyº se po mnoha nezdarech zjistilo, ºe obecné °e²ení nep·jde snadno nalézt,
pokusili se mnozí matematici hledat alespo¬ °e²ení n¥jakých speciálních p°ípad·.
Jsou známa symetrická °e²ení, nap°. t¥lesa obíhající po kruºnicích ve vrcholech
rovnostranného trojúhelníku nebo umíst¥ná vhodn¥ na p°ímce a n¥kolik málo
dal²ích.
D·leºité zjednodu²ení je známo jako restringovaný (redukovaný) problém t°í
t¥les. Popisuje systém, v n¥mº jedno ze t°í t¥les má zanedbatelnou hmotnost
oproti dv¥ma ostatním. Je z°ejmé, ºe nap°íklad kosmická lo¤ Apollo 8 o hmot-
nosti cca 30 tun, která putuje mezi Zemí a M¥sícem, sotva m¥°iteln¥ ovlivní
dráhu M¥síce, který je 1018x t¥º²í, o dráze Zem¥ ani nemluv¥. Tento p°edpoklad
siln¥ zredukuje po£et neznámých, protoºe dráha prvních dvou t¥les je dop°edu
známa jako Keplerova elipsa a dále hledáme uº jen 3 funkce polohy t°etího nepa-
trného t¥lesa závislé na 3 po£áte£ních polohách a 3 po£áte£ních rychlostech.
Úlohu m·ºeme ud¥lat je²t¥ p°ehledn¥j²í, kdyº vezmeme v úvahu jen rovinný po-
hyb, tedy ºe z(t) = 0, ż(t) = 0. Pak uº hledáme opravdu jen 2 neznámé funkce
x(t), y(t).
Dál se uº budeme zabývat jen tímto omezeným problémem; ani takto drasticky

zjednodu²ený se dosud nepoda°ilo analyticky roz°e²it. Pro je²t¥ v¥t²í úhlednost
rovnic se je²t¥ ale zbavíme gravita£ní konstanty.
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7. Jak velká je gravita£ní konstanta?

Ze základní ²koly dnes kaºdý ví, jak se m¥°í zem¥pisné sou°adnice. Zem¥koule
je svým tvarem symetrická ve v²ech sm¥rech (odhlédneme nyní od toho, ºe je
p°ece jen mírn¥ zplo²t¥lá nebo hrbolatá), ale svým pohybem uº tak symetrická
není. Kdyby cestovatel na r·zných místech m¥°il k°ivost jejího povrchu, nam¥°í
v²ude stejné hodnoty. Kdyº bude ale m¥°it nap°íklad tíhové zrychlení (t°eba bude
porovnávat dobu kývání svého cestovního kyvadla), budou se n¥kde hodnoty li²it.
�áry, kde jsou stejné, zaznamená do mapy a nazve je rovnob¥ºkami, protoºe si
v²imne, ºe jsou rovnob¥ºné a ºe mají n¥jaké dal²í vlastnosti: nap°íklad, ºe jedna
z rovnob¥ºek je nejdel²í, dal²í jsou od ní uspo°ádané symetricky, atd.
Pozdvihneme-li s cestovatelem sv·j zrak od kyvadla ke hv¥zdám, nelze si

nev²imnout, ºe pohyb hv¥zd na obloze b¥hem noci p°ímo s rovnob¥ºkami souvisí.
Odtud snadno souhlasíme s názorem, ºe se hv¥zdná obloha bu¤to otá£í kolem
osy spojující zhruba Polárku s Mraky Magellanovými nebo se kolem stejné osy
� ov²em odvozené z rovnob¥ºek � otá£í zem¥koule (nebo se otá£ejí ob¥, jen s ji-
nou rychlostí). Kdyby se otá£ely hv¥zdy a zem¥koule byla nehybná, asi bychom
na²ím pokusným kyvadlem rozdílné hodnoty tíhového zrychlení nenam¥°ili. A
tak se tedy p°ikloníme k druhé moºnosti, ºe je to zem¥koule, která se otá£í, a´
uº jsou hv¥zdy na nebi nehybné, £i se jen otá£ejí o n¥co pomaleji.

Není ale tenhle záv¥r p°ece jen trochu lehkomyslný? Vºdy´ pohyb je vºdycky
relativní a kdyº °íkáme ºe se n¥co pohybuje, musíme také uvést v·£i £emu se
pohybuje. Jestli doopravdy vidíme hv¥zdy, máme to lehké: zem¥koule se otá£í
v·£i nim. Kdyby ale zem¥koule byla nap°íklad zahalená do mlhy jako t°eba
Venu²e, ºádné hv¥zdy neuvidíme. Nebo by se také mohlo stát, ºe tam v dáli
ani ºádné hv¥zdy uº nejsou. V·£i £emu se te¤ zem¥koule otá£í!? Mohli bychom
v·bec mluvit o jejím pohybu? A kdybychom o n¥m tedy mluvit nemohli, jak
bychom vysv¥tlili rozdílné chování kyvadla? � Kdyº nemáme moºnost tvrdit,
ºe se zem¥koule pohybuje v·£i hv¥zdám, a p°esto se nám z pokus· s kyvadlem
zdá, ºe se pohybuje, tak vlastn¥ °e²íme vzájemný pohyb dvou t¥les: zem¥koule a
kyvadla. Zamyslete se nad tím, zda tato dv¥ t¥lesa sta£í k tomu, abyste prokázali
jejich otá£ivý pohyb (odpov¥¤ zní samoz°ejm¥ ne a jist¥ snadno p°ijdete na to
pro£.) Podobný problém zmi¬uje Newton hned v úvodu Principií. Tvrdí, ºe dv¥
kuli£ky spojené provázkem k tomu sta£í. Má pravdu nebo je v tom snad (t°eba
z hlediska harmonie?) je²t¥ n¥jaký há£ek?

Úvodní rozmarný odstavec byl krátkou odbo£kou a inspirací k problému zvanému
Mach·v princip, který úzce souvisí s problémem t°í t¥les a zcela ur£it¥ také leºí
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v základech obecné teorie relativity. Tou se ale nechceme zabývat a vrátíme se
k zem¥pisným sou°adnicím.
K zavedení rovnob¥ºek nás vedla sama p°íroda a jsou tedy vícemén¥ p°írod-

ním úkazem. Pro orientaci na plo²e ale pot°ebujeme je²t¥ druhou sou°adnici.
Zavedeme tedy poledníky p°irozen¥ jako £áry kolmé k rovnob¥ºkám. Zatímco
rovník jako nultá rovnob¥ºka vyplývá z jeho geometrické výjime£nosti, nultý
poledník není nijak p°irozen¥ stanoven. Rozhodne o n¥m boj mezi Londýnem a
Pa°íºí. Je úpln¥ jedno kdo ho vyhraje; zem¥pis z·stane stále stejný. Kompenzací
francouzské poráºky je Ú°ad v Pa°íºi, který rozhoduje o tom jak je dlouhý metr,
jak je t¥ºký kilogram, jak dlouho trvá sekunda, atd. Potaºmo rozhoduje t°eba o
velikosti Planckovy konstanty aniº by k tomu Max Planck mohl n¥co namítnout.
Dnes uº dokonce leckterý podobný ú°ad rozhoduje i o tom, jestli je poledne v
lét¥ o hodinu d°íve nebo pozd¥ji neº v zim¥ a v·bec, kdy je léto a kdy je zima.
(Mimochodem stojí za pov²imnutí, ºe de�nice metru byla n¥kdy v roce 1790
stanovena jako zlomek délky poledníku procházejícího Pa°íºí. Kaºdého hned na-
padne, pro£ to nebyl zlomek obvodu rovníku, který je logickým a p°irozeným
vodítkem. Z°ejm¥ by i takový návrh snad mohl projít, ale to by asi musela Pa°íº
p°ímo leºet na rovníku.)
Je tedy z°ejmé, ºe n¥které fyzikální jednotky mohou být p°irozené, jiné ú°ední

� s t¥mi se rad¥ji nezaplést. Kdyº °e²íme restringovaný problém, uleh£íme si
zbyte£nou námahu, kdyº si stanovíme jednotku délky, hmotnosti a £asu sami
podle p°irozenosti problému. Obvykle se po£ítá s tím, ºe jednotkou hmotnosti
je celková hmotnost obou primárních t¥les dohromady a jednotkou vzdálenosti
je jejich vzdálenost. Je²t¥ zbývá vyjasnit v jakých jednotkách b¥ºí hodiny.
V kruhovém restringovaném problému krouºí 1. t¥leso hmotnostim1 po kruºnici

o polom¥ru r1 kolem spole£ného t¥ºi²t¥ úhlovou rychlostí ω, práv¥ tak 2. t¥leso
hmotnosti m2 s polom¥rem r2. Podle vzorc· ze základních u£ebnic, kde se
porovnává gravita£ní a odst°edivá síla, m·ºeme psát

Gm1m2

(r1 + r2)2 = m1r1ω
2 = m2r2ω

2 ⇒ m1r1 = m2r2 .

K tomu p°idáme na²e 2 poºadavky: r1 + r2 = 1, m1 + m2 = 1 a triviáln¥
spo£ítáme

r2 = 1− r1 = 1− m2r2

m1
⇒ r2 = m1, ω2 = 1, G = 1 .
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Máme tu tedy odpov¥¤ na otázku o velikosti gravita£ní konstanty G: gravita£ní
konstanta je jedna. Ptáme se jedna £eho? Tedy je to 1 (ná² metr M3) / (ná²
kilogram KG) / (na²e sekunda SEC2). Jak je dlouhá na²e sekunda SEC ? To
odvodíme z toho, ºe ω = 1. Tedy, ºe ob¥ºná doba obou primárních t¥les vzhledem
k inerciální soustav¥ je T = 2π na²ich sekund.
Po£ítáme-li nap°íklad restringovaný problém Zem¥-M¥síc-Apollo, dostáváme

p°evodní tabulku m¥r a vah:
1 M = 384.4 ·106m, 1 KG = 60.471 ·1023kg, 1 SEC = 27.32/(2π) = 4.35 dne =
3.76 · 105sec.
Novou jednotku KG hned tak nepot°ebujeme a jestli astronaut·m trvala cesta k
M¥síci cca 2.5 dne, dolet¥li tam tedy za cca 0.58SEC. Kdyby nás zajímal pohyb
asteroidu v soustav¥ Slunce-Jupiter, m¥°ili bychom v jednotkách

1 M = 7.78 · 1011m, 1 KG = 1.99 · 1030kg, 1 SEC = 5.96 · 107sec, atd.
Jednotky mezi sebou p°evádíme oby£ejnou troj£lenkou a z t¥chto základních

t°í si m·ºeme odvodit °adu dal²ích, t°eba rychlost, s níº stále po£ítáme.
Z uvedených argument· je nabíledni, ºe pro °e²ení problému t°í t¥les gravita£ní

konstantu nepot°ebujeme. Rozhodn¥ ne pro stanovení drah, ani pro porovnávání
t°eba dvou takových systém·. Význam by m¥la, kdybychom cht¥li porovnávat
hmotnost systému t°í t¥les s kilogramem uloºeným v Pa°íºi. Pravý geometr ale
ponechává takové starosti leda ú°edník·m, pro nebeskou mechaniku je konstanta
bezcenná. V astrofyzice ji ov²em ocenit m·ºeme; nap°íklad nedávná pozorování
centra Galaxie v infra£erveném sv¥tle dovolila zm¥°it ob¥ºné doby a polom¥r
drah hv¥zd blízkých bodu SgrA∗. I bez znalosti gravita£ní konstanty dojdeme
jednoduchým porovnáním s pom¥ry ve slune£ní soustav¥ k udivujícímu výsledku,
ºe objekt v tomto bod¥ by m¥l hmotnost cca 4 miliony Sluncí. Kdybychom cht¥li
po£ítat vývoj Galaxie (coº je problém t°í a více t¥les), toto £íslo nám sta£í. Ale
pot°ebujeme-li rozhodnout, jestli tak hmotný objekt nahu²t¥ný na tak malý
prostor je zá°ící superhv¥zda nebo £erná díra, k tomu uº gravita£ní konstantu
vyuºijeme.
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8. Restringovaný problém
Pokusíme se nyní podrobn¥ji prozkoumat nejvíce zjednodu²enou a také nej£ast¥ji
studovanou variantu problému t°í t¥les � rovinný kruhový restringovaný pro-
blém.
Jak uº jsme v p°edchozím textu nazna£ili, v tomto modelu má t°etí t¥leso

zanedbatelnou hmotnost ve srovnání s dv¥ma prvními. Dv¥ �velká� t¥lesa se
nazývají primární t¥lesa nebo také primáry, o t°etím t¥lese se £asto mluví jako o
testovací £ástici. V p°ípad¥, ºe jeden z primár· má výrazn¥ v¥t²í hmotnost, mluví
se n¥kdy o primáru a sekundáru. Oba primáry obíhají rovnom¥rn¥ kolem t¥ºi²t¥
po kruhových drahách. Základní £íselnou charakteristikou tohoto dynamického
systému je hmotnostní pom¥r a:

a =
m1

m1 +m2
, b =

m2

m1 +m2
(a+ b = 1)

V opa£ném pom¥ru neº hmotnosti jsou pochopiteln¥ vzdálenosti obou primár·
od spole£ného t¥ºi²t¥. Po£ítá se v jednotkách o kterých jsme mluvili uº v p°ed-
chozím textu, tedy klademe G = 1.
Základní popis vývoje tohoto dynamického systému bychom m¥li zapsat v

inerciální soustav¥. Inerciální systém m·ºe být kus papíru, který leºí na va²em
stole a na n¥jº si pohyb kreslíte; jeho sou°adný systém si ozna£íme jako (x′, y′).
Dráhy obou primár· jsou dop°edu známé kruºnice a tak po£ítáme jen trajektorii
testovací £ástice. Kdybychom si sedli do t¥ºi²t¥ obou primár· a otá£eli se spolu
s nimi, nacházeli bychom se v jiné sou°adné soustav¥, ozna£íme si ji (x, y). V
ní bychom ºádné kruhové dráhy nevid¥li a naopak ob¥ t¥lesa by byla nehybná
na ose x. Je to stejné, jako bychom sed¥li na koloto£i. Mezi ob¥ma sou°adnými
systémy m·ºeme sou°adnice libovolného bodu p°epo£ítávat podle jednoduchých
vzorc· z°ejmých kaºdému st°edo²kolákovi.

x′ = xcos t− ysin t
y′ = xsin t+ ycos t

(neboli) x = x′cos t+ y′sin t
y = −x′sin t+ y′cos t

M·ºeme se svobodn¥ rozhodnout v jaké soustav¥ budeme po£ítat. Obvykle se to
d¥lá v té korotující. Oproti inerciální má jednu obrovskou výhodu: v korotující
soustav¥ jsou primární t¥lesa nehybná a tudíº jejich gravita£ní síla nezávisí na
£ase, závisí pouze na poloze £ástice (x, y).
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Pohybové rovnice zapsané v t¥chto sou°adnicích vypadají takto:

ẍ = 2ẏ + x − b(x− a)
√

(x− a)2 + y2
3 −

a(x+ b)
√

(x+ b)2 + y2
3

ÿ = −2ẋ + y − by
√

(x− a)2 + y2
3 −

ay
√

(x+ b)2 + y2
3

(5)

Mohli bychom je odvodit nap°íklad pe£livým derivováním uvedených transfor-
ma£ních vzorc· pro x′, y′. Na levé stran¥ jsou druhé derivace sou°adnic, tedy
zrychlení. (V na²em zjednodu²ení, kdy se nestaráme o hmotnost lehkého t¥lesa,
je to tedy síla.) Na pravé stran¥ jsou poloºky, které toto zrychlení vyvolávají.
Po °ad¥ jsou to tzv. Coriolisova síla, dále odst°edivá síla a gravita£ní síly obou
primárních t¥les. Pokud by n¥kdo nalezl takové 2 obecné funkce x(t), y(t), které
by po zderivování splnily tyto rovnice a ty funkce dokázal také vy£íslit, získá
velké uznání. A£koliv se o to mnozí velmi snaºili, zatím se to nikomu nepoda°ilo.
Uspo°ádání, v jakém se zobrazuje restringovaný problém, je na následujícím

obrázku. V korotující soustav¥ jsou ob¥ primární t¥lesa nehybná, leºí na ose y = 0
a jejich vzdálenosti od po£átku jsou v opa£ném pom¥ru neº jejich hmotnosti.

q q
m2 = a
x = −b

m1 = b
x = a

x

y
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Také je zde vykreslena jedna z moºných trajektorií t°etího �nehmotného� t¥lesa
(je to dráha, kterou si m·ºete zárove¬ prohlédnout na obrazovce monitoru p°i
volb¥ programu young demo=0).
Patrn¥ první, kdo v¥noval soust°ed¥né úsilí k vy°e²ení t¥chto rovnic, byl Joseph

Lagrange. Podobn¥ jako v²ichni p°ed ním obecné °e²ení nena²el. Poda°ilo se mu
alespo¬ uzav°ít degenerovaný p°ípad, kdy v korotující soustav¥ z·stává t°etí
t¥leso v klidu stejn¥ jako i dv¥ primární t¥lesa. �e²ení najdete snadno také sami
jednodu²e tak, ºe do rovnic (5) dosadíte ẋ = ẍ = ẏ = ÿ = 0. V p¥ti r·zných
bodech jsou rovnice spln¥ny, dnes se nazývají Lagrangeovy (nebo také libra£ní)
body a t°i z nich najdete na p°ímce y = 0; L1 je ozna£ován bod mezi primáry,
L2 a L3 vlevo a vpravo od primár·. Dal²í dva jsou L4 a L5, ty leºí p°esn¥ ve
vrcholech rovnostranných trojúhelník· nad a pod spojnicí obou primárních t¥les.
Krom¥ t¥chto p°esných °e²ení jsou uº známy jen n¥které p°ibliºné výsledky,
p°eváºn¥ vyjád°ené jako poruchy keplerovských elips. Je nap°íklad z°ejmé, ºe
bude-li t°etí nepatrné t¥leso obíhat velmi blízko jednoho z primár·, bude jeho
dráha blízká elipse. Tuto elipsu potom druhý primár ovliv¬uje � jen málo� jako
poruchu, a tu lze v ur£itých p°ípadech alespo¬ p°ibliºn¥ vyjád°it ve form¥ ne-
kone£ných °ad. Stejné postupy se pouºijí i v situaci, kdy je hmotnost jednoho z
primár· �malá� (coº je p°ípad dvojice Slunce-Jupiter). Podobn¥ lze nalézt n¥-
která °e²ení i v t¥sném okolí Lagrangeových bod·. V²echny tyto výpo£ty jsou
ale uº nad rámec tohoto textu a nebudeme je dále rozebírat.
S p°íchodem po£íta£· se m·ºeme dozv¥d¥t o °e²ení restringovaného problému

n¥co víc z kompletního numerického výpo£tu a dál se budeme v¥novat uº jen
tomu. �íká se, ºe jeden obrázek poví více neº tisíc slov. Dob°e naprogramovaný
po£íta£ i t¥ch obrázk· m·ºe nakreslit tisíce. Neº ale popí²eme, jak pohyb t°í
t¥les naprogramovat, zastavíme se krátce u posledního instrumentu teoretické
mechaniky, bez n¥hoº bychom asi sotva mohli n¥co spo£ítat.
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9. Hamiltonián
Jak jsme uº zmínili, platí i v problému t°í t¥les, a samoz°ejm¥ i jeho redukovaných
formách, zákon zachování energie. Uº v roce 1836 si Carl Jacobi pov²iml, ºe
existuje výraz

H =
1
2

(ẋ2 + ẏ2 − x2 − y2)− b√
((x− a)2 + y2

− a√
((x+ b)2 + y2

,

který ve spojitosti s rovnicemi (5) z·stává konstantní. M·ºete se o tom sami
p°esv¥d£it: kdyº výraz H derivujete podle £asu, vyjde vám 0. (Vezm¥te v úvahu,
ºeH je sloºená funkce £asu, derivujete tedy nap°íklad d/dt(x2) = 2xẋ, d/dt(ẋ2) =
2ẋẍ apod.) Je-li derivace n¥jaké funkce nulová, pak se ur£it¥ jedná o konstantu.
Jacobi sv·j výpo£et publikoval speciáln¥ v souvislosti s restringovaným problé-
mem a proto se zde také nazývá Jacobiho konstanta. Tady ji ov²em ozna£ujeme
písmenem H a to na po£est jiného slavného matematika Rowena Hamiltona. Ten
uº o 3 roky d°íve na²el v dynamickém systému obecnou funkci nazývanou dnes
hamiltonián. Je to zkrácený název pro Hamiltonovu funkci, nebo Hamilton·v
operátor. Ukázal velmi obecné vlastnosti své funkce a pro nás je d·leºité, ºe je
£íseln¥ shodný s velikostí celkové energie systému.
P°i studiu klasických dynamických systém· je jeho vrcholnou pasáºí tzv. Ha-

milton � Jacobiho teorie, resp. HJ rovnice, v níº je hamiltonián úst°ední veli£i-
nou. V základních fyzikálních kursech bývá HJ rovnice poslední kapitolou kla-
sické mechaniky a zárove¬ výchozím nástrojem pro úvod do mechaniky kvantové.
V restringovaném problému doposud není známa ºádná jiná podobná funkce,

která by z·stávala takto p¥kn¥ konstantní, p°estoºe jist¥ existuje a musí jich
být dokonce víc (pochopiteln¥ musí být 4). Takovým funkcím se °íká integrály
pohybu a kdyby neexistovaly, t°i t¥lesa by se bu¤to nepohybovala nebo by byla
Newtonova koncepce neplatná.
Tak, jak je zde funkceH zapsaná, je v podstat¥ sou£tem kinetické a potenciální

energie. Kinetická energie je 1
2 (ẋ2 + ẏ2), tedy polovina £tverce rychlosti. Ostatní

je potenciální energie: − 1
2 (x2+y2) je potenciál odst°edivé síly, výrazy se zlomkem

jsou potenciálem gravita£ní síly.
Zákon zachování energie je obecn¥ znám a výraz pro celkovou energii se b¥ºn¥

pouºívá. Jako úpln¥ triviální p°íklad m·ºe slouºit kámen o jednotkové hmotnosti
padající k zemi z vý²ky x0. Jeho energie je sou£tem kinetické energie 1

2 ẋ
2 a

potenciálu (°ekli bychom energie v gravita£ním poli) −gx. Celková energie je
tedy h = 1

2 ẋ
2−gx a protoºe je v²ude stejná, musí být stejná uº na vrcholu skály
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z níº kámen padá a kde je rychlost nulová, t.j. h = −gx0. Odsud potom snadno
vypo£ítáme rychlost ẋ v kterékoliv vý²ce x.
Jacobiho konstanta � neboli vy£íslený hamiltonián - slouºí p°i numerických

simulacích jako dobrý indikátor chyb. Jestliºe se za£ne p°i nezávislém výpo£tu
znateln¥ odchylovat od konstanty, znamená to, ºe výpo£et je nev¥rohodný.
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10. Numerický výpo£et diferenciální rovnice

Znalost n¥jaké funkce znamená obvykle znalost jejího de�ni£ního oboru a dále
p°edpisu, kdy z n¥jakého £ísla získáme aritmetickými operacemi n¥jaké jiné £íslo.
P°edpis funkce m·ºe být ale dob°e popsán i jinak � n¥jakou tabulkou dvojic £ísel
(argument, funk£ní hodnota). Kdyº se rovnice problému t°í t¥les neda°í vy°e²it
analyticky, m·ºeme se pokusit alespo¬ o numerické °e²ení, t.j. najít n¥které
tabulkové hodnoty neznámých funkcí.
První pokusy v polovin¥ 19. stol. vycházely z pozorování planet a m¥ly dobré

výsledky, jako nap°. objev Neptunu nebo hrubé stá£ení perihelu Merkuru. Byly
zaloºeny na tzv. poruchovém po£tu, t.zn. na p°edpokladu, ºe planeta kolem
Slunce obíhá v zásad¥ po dob°e popsané elipse a ta je jen málo poru²ená n¥jakým
dodate£ným vlivem � t°eba gravitací jiné planety. V problému t°í t¥les, kde je
jedno z nich mnohem v¥t²í neº ostatní, je to pouºitelná metoda a vycházely
z ní nap°. první úvahy o trajektoriích pro cestu na M¥síc uº ve 20. stol. a i
samotný projekt Apollo. Pohyb rakety v okolí Zem¥ je M¥sícem (který je 81x
leh£í) ovlivn¥n jen málo a za£ne hrát výrazn¥j²í roli aº za libra£ním bodem, tj.
aº zhruba v poslední ²estin¥ cesty k n¥mu.
Citlivým místem metody je odhad, co znamená �málo poru²ená� . Hledané

°e²ení se v tomto p°ípad¥ zapisuje jako sou£et elipsa + porucha. Výpo£et poruchy
ov²em p°inese vºdy komplikovanou analýzu, která bývá srovnateln¥ sloºitá s
p·vodními rovnicemi. Kaºdopádn¥ výsledek je vºdy pouze p°ibliºný a jeho cena
se pom¥°uje pouze kvalitou odhadu velikosti poruchy.
Poruchový po£et ov²em není zdaleka jediná moºnost jak se p°iblíºit k °e²ení

diferenciální rovnice. Nap°íklad numerický výpo£et ur£itého integrálu lichob¥º-
níkovým nebo Simpsonovým pravidlem ukazuje, ºe je nad¥je p°iblíºit se k správ-
nému °e²ení libovoln¥ blízko. Na podobném principu je zaloºena °ada dal²ích
metod.

Diferenciální rovnice ur£í v kaºdém bod¥ hledané k°ivky te£nu k této k°ivce,
tedy nazna£uje sm¥r, kam z daného bodu k°ivka pokra£uje. Kdybychom v tomto
sm¥ru postoupili jen o malý kr·£ek, zhruba se po ní správn¥ posuneme do dal²ího
bodu, ov²em s n¥jakou chybou. Chyba bude tím men²í, £ím men²í bude krok. Z
tohoto nového bodu (i kdyº mírn¥ odchýleného) m·ºeme zase ud¥lat malý krok
v novém sm¥ru, atd. Je ov²em jasné, ºe chyba bude stále nar·stat a kdybychom
neprovedli n¥jakou korekci, za chvíli bychom po£ítali s nev¥rohodnými £ísly.
Idea této metody se dá ale propracovat a za£átkem 20. století vymysleli dva

n¥me£tí matematici Carl Runge a Martin Kutta zp·sob, který ra�novan¥ ku-
mulovanou chybu sniºuje. RK4, tedy metoda Runge�Kutta 4. °ádu, je dnes
daleko nejpouºívan¥j²í postup, jak numericky °e²it oby£ejné diferenciální rovnice
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1. °ádu. Prakticky jedinou její nevýhodou je obtíºný odhad chyby. I kdyº je v
principu malá, p°ece jen existuje a kdyº postoupíme po k°ivce p°íli² daleko, m·ºe
nekontrolovateln¥ nar·stat. Kdo chce tuto metodu spolehliv¥ pouºít, musí mít
n¥jaké vlastní kriterium, zda je chyba v norm¥.
Metoda RK4 je popsaná v kaºdé p°íru£ce nebo u£ebnici numerické matema-

tiky. Máme-li diferenciální rovnici ẋ = f(x) pro neznámou funkci x = x(t),
postupujeme po malých krocích argumentu δt takto: spo£ítáme v kaºdém kroku
4 koe�cienty ki :

k1 = f(x), k2 = f(x+
δt

2
k1), k3 = f(x+

δt

2
k2), k4 = f(x+ δt k3)

a p°ír·stek funk£ní hodnoty je potom δx = (k1 + 2k2 + 2k3 + k4)/6. Tím se
dostaneme z p·vodního bodu k°ivky (t, x) do nového bodu (t+ δt, x+ δx) a celý
výpo£et podle libosti opakujeme.
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11. Numerická simulace pohybu
Aº potud jsme se zabývali ²edou teorií, ale zeleným stromem poznání nám budiº
konkrétní pokusy, které dovolují moderní po£ítací stroje. Ovládáte-li n¥jaký pro-
gramovací jazyk, m·ºete zkusit po p°e£tení p°edchozích stránek program pro
pohyb t°í t¥les sestavit sami.
Neº se do toho pustíte, popí²eme program, který uº je hotový a m·ºe slouºit

jako výchozí ukázka a eventuální pobídka pro dal²í studium.
Program je napsán v jazyku C pro systém Windows, který je v �echách stále

je²t¥ ponejvíc roz²í°en, s pouºitím primitivních gra�ckých funkcí API. Uºivatelé
Linuxu jej mohou spustit v n¥jakém emula£ním prost°edí, nejspí²e wine. Program
je koncipován pro zvídav¥j²í povahy jako pokusná laborato° a p°edpokládá se
jeho spou²t¥ní a uºívání z p°íkazové °ádky. Jak jsme jiº v úvodu zmínili, je nazván
YOUNG, vícemén¥ na po£est amerického astronauta Johna Younga. Spou²t¥cí
p°íkaz ve Windows je tedy young , v Linuxu wine young.exe . Soubor
young.exe je voln¥ ke staºení na internetovské adrese

www.themis.cz/young/young.exe

P°i prvním spu²t¥ní ukáºe na obrazovce demonstra£ní dráhu restringovaného
problému. Na modrém pozadí je bílou barvou vykreslena trajektorie £ástice v
systému dvou t¥ºkých t¥les s pom¥rem hmotností 2:1. Po£áte£ní podmínky jsou
zvoleny tak, aby dráha byla p°ibliºn¥ periodická. Po£áte£ní podmínky, stejn¥
jako i pr·b¥ºná data pohybu se zobrazují v pravé (²edé) £ásti obrazovky.
Uº p°i této první demonstraci si uºivatel m·ºe vyzkou²et ovliv¬ování pohybu

klávesami. Nap°íklad mezerníkem (space) se pohyb do£asn¥ zastaví a následn¥
rozb¥hne, klávesa A zp·sobí zrychlení, S zpomalení, ²ipka vpravo (Right) kroko-
vání, + zv¥t²ení, - zmen²ení, apod. Klávesou Esc se program ukon£í, klávesou H
se zobrazí help, kde je podrobn¥j²í seznam dal²ích funk£ních kláves.
Krom¥ kreslení na obrazovku program také zapisuje na disk, je-li to moºné.

Zvlá²t¥ p°i 1. spu²t¥ní zapí²e na disk také soubor young.ini, do n¥jº vzorov¥
zapí²e v²echny po£áte£ní hodnoty, s nimiº simulaci provádí. Zejména do tohoto
souboru zapisuje pom¥r hmotností obou primárních t¥les a po£áte£ní sou°ad-
nice a rychlosti testovací £ástice. Krom¥ nich také v²echny dal²í hodnoty, které
ovliv¬ují výpo£et nebo gra�cké zobrazení.
Soubor young.ini se na disk zapisuje pouze v p°ípad¥, ºe p°i spu²t¥ní ne-

existuje. Pokud uº existuje, naopak se z n¥j parametry simulace jen £tou. To
znamená, ºe editací souboru si uºivatel zvolí vlastní po£áte£ní podmínky sle-
dovaného pohybu pro dal²í pokusy.
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Struktura inicializa£ního souboru young.ini je p°irozen¥ textová, na kaºdém
°ádku je p°i°azení jedné hodnoty k jedné prom¥nné v syntaxi prom¥nná = nu-
merická hodnota, nap°.:

a=0.3333
x=0.44
y=0.
. . .

Na po°adí °ádk· nezáleºí, platí poslední údaj, °ádky uvozené znakem % nebo
# se ignorují, jak je to obvyklé. Pro b¥ºné uºívání se p°edpokládá, ºe uºivatel
otev°e soubor young.ini ve svém oblíbeném editoru, zapí²e vlastní hodnoty po-
dle libosti, soubor uloºí a následn¥ spustí program, který si na startu z tohoto
souboru po£áte£ní hodnoty p°e£te a provede výpo£et. Program má i vlastní edi-
tor souboru young.ini pro uºivatele, který s ºádným jiným editorem nepracuje;
vyvolá se klávesou E p°i b¥hu programu. Krom¥ tohoto hlavního zp·sobu zadání
hodnot je moºné zadat poºadované hodnoty z p°íkazové °ádky. Zadání se provede
ve stejné syntaxi jako v young.ini. V tom p°ípad¥ samoz°ejm¥ mezera slouºí
jako odd¥lova£, takºe kolem rovnítka vpravo ani vlevo mezera nesmí být. Hod-
noty zadané z p°íkazové °ádky mají v¥t²í prioritu neº ze souboru young.ini.
Vºdy p°i startu zapisuje program na disk soubor young.now; ve stejné struk-

tu°e jako young.ini zapí²e skute£né hodnoty s nimiº po£ítá (nap°íklad ty, jeº
jsou pozm¥n¥ny z p°íkazové °ádky). Na disk program zapisuje rovn¥º povelem
klávesy W p°i b¥hu, kdy zapí²e aktuální stav pohybu do souboru young.hit.
Krom¥ toho m·ºe zapisovat (p°i zadání klí£e -w) celý pr·b¥h výpo£tu.
Z n¥kolika klí£·, které ovliv¬ují jeho pr·b¥h (mohou být zadány jak z iniciali-

za£ního souboru, tak z p°íkazové °ádky) je t°eba zmínit klí£ swI, který swapuje
3 zobrazovací reºimy (0,1,2): pohyb v korotující soustav¥, pohyb v inerciální
soustav¥ a navíc � romantická� verze v inerciální soustav¥, beze stopy trajekto-
rie. Swapování m·ºe probíhat i b¥hem výpo£tu klávesou I, kdy celý výpo£et
prob¥hne znovu od za£átku.
Mezi dal²í d·leºité vstupní hodnoty pat°í zejména velikost integra£ního kroku

dt, který velmi siln¥ ovlivní p°esnost výpo£tu. Jeho optimální hodnota je p°i-
bliºn¥ v intervalu 10−3 − 10−7. Hrub²í krok vede k brzkému rozpadu výpo£tu,
jemn¥j²í krok v¥t²inou výpo£et zbyte£n¥ zpomalí. V¥rohodnost výpo£tu indikuje
odchylka hamiltoniánu, která se pr·b¥ºn¥ zobrazuje. Pokud odchylka p°esáhne
stanovený limit dhlim, svítí £erven¥ a i dal²í dráha se zobrazuje £erven¥. Pro-
gram má rovn¥º zabudovaný klí£ autocr = 0, 1, který p°i zapnutí (1) automaticky
redukuje integra£ní krok p°i nebezpe£né odchylce hamiltoniánu.



37

Je t°eba si uv¥domit, ºe algebraické operace provádí po£íta£ mnohem rychleji
neº operace výstupu na obrazovku. Proto lze výpo£et siln¥ zefektivnit volbou
dtscan =. Je-li zadaná tato hodnota, program provede dtscan integra£ních krok·
a pak teprve zobrazí polohu na obrazovku. Default je dtscan = 4, m·ºete zadat
i hodnotu n¥kolik tisíc a p°íslu²n¥ sníºit velikost integra£ního kroku dt.
Volba ttbreak = zp·sobí zastavení výpo£tu po uplynutí doby ttbreak. Mezerní-

kem (space) m·ºete ve výpo£tu pokra£ovat. Volba yybreak = zp·sobí zastavení
po yybreak-tém p°eseknutí osy x. Tato volba se hodí p°i hledání periodických
drah.
Program umoº¬uje i studium drah ve t°etím rozm¥ru, zobrazení je ale stále

jen dvourozm¥rné. Barevn¥ je pouze odli²ena dráha p°i z < 0.
Program sice má v pam¥ti obraz k°ivky, není v²ak moºné se po ní libovoln¥

vracet. Klávesa ²ipka vlevo (Left) dovolí návrat jen o jeden integra£ní krok pro
eventuální detailní prohlídku. Krom¥ toho je moºné ale vyvolat klávesou R retro-
grádní pohyb, £ili pokra£ující integraci s krokem −dt. P°i retrográdním pohybu
samoz°ejm¥ není zaru£eno, ºe se £ástice vrátí do výchozího bodu.
Stisknutím klávesy P se na disk uloºí soubor young.bmp, coº je aktuální snímek

obrazovky.
V p°ípad¥ �a=� je moºné pro pohodlí zadat argumenty moon, earth, jupiter,

saturn.
Mezi zvlá²tní volby pat°í klí£e demo = s hodnotami <0,10>. Zobrazují jednu

z 11 zabudovaných demonstrací, které jsou navíc podrobn¥ komentovány v dal²í
kapitole. Volby uvedené za tímto klí£em je²t¥ výchozí hodnoty demonstrace
ovlivní.
Potud základní vlastnosti programu. Na webovských stránkách spole£nosti

Themis www.themis.cz/young mohou být pro tento program k dispozici dal²í
informace, eventuáln¥ popis zm¥n.
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12. Demonstrace
Pro názornost a uvedení do problému má v sob¥ program zabudovaných n¥ko-
lik demonstra£ních drah. Dosáhnete je voláním z p°íkazového °ádku s jediným
parametrem �demo=� a £íslo dráhy, nap°.

young demo=1

demo=0. (default) Toto je periodická dráha £ástice ve dvojhv¥zd¥ s pom¥rem
hmotností 2:1 a je názornou ukázkou, jak program vlastn¥ pracuje.
Po£íta£ vykreslí na obrazovku tuto dráhu pokud nemá k dispozici jiné po£á-

te£ní podmínky. a = 0.3333, x = 0.44, y = 0., z = 0., u = 0.,
v = 3.1161164853880995, w = 0., dt = 0.0003.
P°i zkoumání této dráhy stojí za pozornost zejména její citlivost na po£áte£ní

podmínky (coº ukazuje na její chatrnou stabilitu). Jestliºe po£áte£ní rychlost v
zvý²íme t°eba jen o tisíciny promile nap°. na v = 3.116117, dráha nevydrºí ani
druhý periodický ob¥h a je zachycena leh£í hv¥zdou.
Podobn¥, kdyº vystartujeme za stejných podmínek, ale výpo£et provádíme s

integra£ním krokem °ekn¥me 3x hrub²ím dt = 0.001, periodická dráha se roz-
padne uº v druhém ob¥hu a £ástice je zachycena leh£í hv¥zdou. Naopak p°i 3x
jemn¥j²ím kroku dt = 0.0001 je £ástice zachycena t¥º²í hv¥zdou.
Z toho je názorn¥ vid¥t, ºe nalézt spolehlivé výsledky není zdaleka jednoduché

a jejich hledání vyºaduje pe£livou analýzu. Je také z°ejmé, ºe numerické výpo£ty
tohoto druhu jsou zna£n¥ limitované v dlouhodobých p°edpov¥dích. Sotva m·-
ºeme tímto zp·sobem p°edpovídat pohyb £ástic nap°. na ²kále tisíc· nebo mili-
ón· let. Na druhou stranu je pot°eba ale také poznamenat, ºe ne kaºdá dráha je
tak �k°ehká� , jako v tomto ukázkovém p°ípad¥.
Bude-li se vám dráha líbit a budete-li dost trp¥liví, m·ºete si s ní pohrát a

zp°ísnit kriteria na rozpad hamiltoniánu a hledat p°esn¥j²í po£áte£ní rychlost v
tak, aby dráha byla periodická i v del²ím £asovém období. Uvaºte, ºe maximální
p°esnost £ísel typu �double� je cca 16 desetinných míst a také zvaºte, do jaké
míry je moºné na podobné výpo£ty spoléhat.

demo=1. Typická translunární dráha: a=0.01215 (M¥síc je 81x leh£í), x=0.44,
v=1.51612, dt=0.002 v reºimu swI=1. Zde je dob°e vid¥t, ºe £ástice obíhá kolem
Zem¥ v podstat¥ po elipse, protoºe M¥síc je p°íli² lehký, aby ji n¥jak drasticky
ovlivnil. Av²ak p°i t¥sn¥j²ím shledání M¥síc dráhu zm¥ní, aby zas n¥jaký £as
byla tém¥° eliptická. Takto si M¥síc s £ásticí m·ºe pohrávat tak dlouho, dokud
nep°ijde n¥jaké opravdu t¥sné p°iblíºení, kdy M¥síc £ástici vyst°elí hodn¥ daleko,
takºe se pravd¥podobnost dal²ího blízkého shledání výrazn¥ zmen²í. Na podob-
ných drahách si nap°. pohrává Jupiter s kometami.



39

demo=2.M¥sí£ní dráha: a=0.01215, x=0.44, v=1.42, dt=0.0005 v reºimu swI=1.
Ukázka, jak m·ºe vypadat meziplanetární prak: p°i druhém obletu rakety dojde
p°i blízkém setkání k urychlení M¥sícem a apogeum se zv¥t²í 8x. Kdybyste v
tomto experimentu zm¥nili po£áte£ní rychlost na v=1.417, zv¥t²í se apogeum uº
14x, ale nad M¥sícem prosvi²títe jen n¥jakých 12 jeho polom¥r·. Kdyº budete
zvy²ovat riziko sráºky s M¥sícem, m·ºete dosáhnout samoz°ejm¥ je²t¥ daleko
v¥t²ího urychlení. Po urychlení rakety si m·ºete trochu zrychlit animaci (Shift-
A) a nechat ji 2x obíhat po protáhlé elipse neº dojde tém¥° ke sráºce s M¥sícem
a výpo£et se rozpadne.
demo=3. Dobrým pr·zkumem vlastností numerického °e²ení problému je sle-
dování £ástice v Lagrangeov¥ bod¥ L2, tzn. v rovnováºném bod¥ � za� leh£ím
primárem. To proto, ºe p°esné °e²ení dob°e známe � £ástice se v tomto bod¥
vzhledem k primár·m v·bec nepohybuje. M·ºeme ho tedy zkoumat s jistotou,
ºe p°ípadné odchylky nastanou jen vinou numerické nedokonalosti po£íta£e. Jako
demonstra£ní ukázka slouºí dráha s parametry a = 0.1, x = -1.2596998329023313,
v=0 v reºimu swI=1. x-ová sou°adnice je ko°enem rovnice 5. stupn¥,
x+ a/(x+ 1− a)2 + (1− a)/(x− a)2 = 0, tedy obecn¥ reálné iracionální £íslo s
neukon£eným desetinným rozvojem.
P°i tro²e námahy ho naleznete jako výsledek cvi£ení jednoduchého st°edo²kol-

ského programování. Lépe bychom ho mohli vy£íslit p°ibliºn¥ jako
x=-1.2596998329023314150238967663728 . . . Toto £íslo je ale p°i normálním pro-
gramování v p°esnosti double nedostupné, protoºe p°esahuje 16 desetinných míst.
Uvedený lep²í výsledek je dosaºen speciálním nástrojem s p°esn¥j²í aritmetikou
(Matlab).
V demonstraci je pouºita hodnota x=-1.2596998329023313, na posledním de-

setinném míst¥ zm¥n¥ná od � správné� hodnoty . . . 23314, tedy rozdíl je cca
10−16. Sledujeme-li pohyb odchýlený tak málo od rovnováhy, vidíme, ºe dlouho
vypadá v²e v po°ádku, ale v £ase cca tt=4000, tedy po cca 600 ob¥zích, výpo£et
selºe. To je cílem této demonstrace � ukázat citlivost výpo£tu na obecné p°es-
nosti po£íta£e nebo systému. Jemn¥j²í krok by také zp·sobil rozpad, jen za del²í
dobu. Kdybychom startovali ve � správném� bod¥ . . . 23314, výpo£et ale bude
korektní, a dokonce bez ohledu na volbu dt.
Z tohoto p°íkladu by m¥lo být znovu z°ejmé, ºe dlouhodobá p°edpov¥¤ tímto

zp·sobem, t.j. jen bezmy²lenkovit¥ mechanicky nechat pracovat po£íta£, je prak-
ticky nemoºná a vºdy je pot°eba pe£livé analýzy a nejvy²²í opatrnosti.
Lagrangeovy body uº um¥lé druºice dosáhly, zejména oba vn¥j²í body L2 a L3 v

systému Slunce-Zem¥. Kormidelníci t¥chto sond se o numerické chyby podobných
výpo£t· musí postarat. Ov²em v praxi jim to vrásky ned¥lá: poruchy ostatních
planet jsou °ádov¥ významn¥j²í neº numerické nep°esnosti. Design drah t¥chto
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sond a jejich korekce je potom kombinací numerických a analytických výpo£t·
a je o n¥co sloºit¥j²í.

demo=4. Po£átkem 20. stol. objevili lovci asteroid· n¥kolik t¥les v okolí Lag-
rangeových bod· L4 a L5 systému Slunce-Jupiter. Potvrdil se tak p¥kným zp·-
sobem teoretický koncept stability, rozpracovaný n¥kolik let p°ed tím. Jsou to
dv¥ proslulé skupiny Trójan· (�ecký a Trojský tábor), které kolísají v periodic-
kých oscilacích kolem Lagrangeových bod·. Dnes uº je t¥chto asteroid· známo
patrn¥ víc, neº bylo v²ech bojovník· p°ed Trojou.
V této ukázce jsou zvoleny parametry: a = 0.001 (Jupiter/Slunce), x = a - 1/2,

y =
√

3/2+0.01, u = v = 0. �ástice tedy neleºí p°ímo ve vrcholu rovnostranného
trojúhelníku (tedy L4), ale o 0.01 nad ním. Kdyby £ástice skute£n¥ leºela p°ímo
na vrcholu, nepohnula by se ani v na²em numerickém výpo£tu a demonstrace by
byla jen nudná. Uº malá odchylka ale zp·sobí pohyb, který stojí za pr·zkum.
�ástice kolísá kolem Lagrangeova bodu po vícemén¥ periodické dráze. P°i volb¥
trochu jiné po£áte£ní odchylky by nemusela být takto � £ist¥� periodická, ale
region, v n¥mº obíhá, bude stále omezený � jak si m·ºete sami vyzkou²et.
Koncept po£ítání stability vychází z toho, ºe v okolí rovnováºné polohy dy-

namického systému ho lze jen in�nitesimáln¥ (tedy nekone£n¥ málo) vychýlit a
£asto se zda°í jeho dal²í vývoj spo£ítat analyticky ve form¥ rychle konvergující
nekone£né °ady. To se práv¥ poda°ilo v p°ípad¥ Lagrangeových bod·. Výsledkem
je (dnes uº experimentáln¥ ov¥°ený) p°edpoklad, ºe kolineární Lagrangeovy body
jsou obecn¥ nestabilní, kdeºto trojúhelníkové jsou za jistých okolností stabilní.
Tomu práv¥ nasv¥d£uje i tato demonstrace. Dál si m·ºete vyzkou²et, kam aº lze
s po£áte£ní odchylkou zajít, aby se £ástice udrºela na stabilní dráze. Krom¥ toho
zkuste ov¥°it hodnotu a ' 0.0385, za níº jsou podle teorie uº dráhy kolem bodu
L4 nestabilní.
Kdyº si prohlédnete tuto dráhu v reºimu swI=1, m·ºe vás inspirovat srovnání s

detailními fotogra�emi Saturnových prstenc· po°ízených sondou Cassini � ur£it¥
mají n¥co spole£ného :)

demo=5. Spo£ítá dráhu startující kolmo k ose x rychlostí v = -1.42, se zadáním
dal²ího parametru �yybreak=1.� Výpo£et se zastaví p°i prvním protnutí osy y.
Kdyº program detekuje p°echod p°es y = 0, dopo£ítá (tak, ºe se o jeden krok
vrátí a postupn¥ zmen²uje hodnotu dt) polohu £ástice p°esn¥ na osu x a v pravém
okn¥ ukáºe její stavový vektor. Necháte-li demonstraci pokra£ovat (stisknete
mezerník), ukáºe program je²t¥ druhou dráhu s mírn¥ odli²nou rychlostí v =
-1.43. V²imn¥te si, ºe v 1. p°ípad¥ je kone£ná rychlost u kladná, zatímco v
druhém p°ípad¥ je záporná. Odsud lze oprávn¥n¥ o£ekávat, ºe existuje n¥jaké
v0 ∈< −1.42,−1.43 >, kdy je kone£né u = 0. Jednoduchou iterací (za pouºití
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troj£lenky) se dá n¥kolika pokusy skute£n¥ taková hodnota najít. Jako první
iteraci m·ºete zkusit nap°.
young v=-1.4243
Uvidíte, ºe kone£né u je uº o dva °ády men²í a takto m·ºete pokra£ovat dál,

aº se p°iblíºíte hodnot¥ (v0 ' −1.424237).
Co to znamená? Jestliºe dráha p°etne osu x zase kolmo, musí být nutn¥ sy-

metrická. Tedy po pr·letu �2. poloviny� musí skon£it p°esn¥ v bod¥, ze kterého
vystartovala a to i se stejnými rychlostmi. Jinými slovy dráha je periodická a
musí se p°esn¥ stejn¥ opakovat.
Periodické dráhy jsou v problému t°í t¥les dost d·leºité. Je to jeden z mála

p°ípad·, kdy bezpe£n¥ známe vývoj dráhy i pro dlouhé £asy t → ∞. Jedná
se zárove¬ v ur£itém smyslu o � rovnováºný� stav a z takového lze je²t¥ dál
posuzovat jeho stabilitu.
�e dráhu lze � odhadem� povaºovat za stabilní, je vid¥t i z názoru, kdyº si

gra�cky prohlédnete demonstraci demo=6. Dráha startuje ze stejného místa,
ale s rychlostí v0 = −1.407. V¥rohodný výpo£et stability takové periodické dráhy
je pon¥kud sloºit¥j²í a p°esahuje st°edo²kolský matematický aparát. Ale m·ºete
se zamyslet t°eba nad tím, jak vlastnost stability souvisí s periodi£ností a do
jaké míry � stabilní� znamená �p°ece jen se jednou vrátí� .
Mnozí badatelé soudí, ºe výzkum periodických drah v problému t°í t¥les m·ºe

pomoci k jeho °e²ení. Sami se m·ºete pokusit n¥jakou dal²í nalézt. Ukázková peri-
odická dráha je periodická hned po prvním ob¥hu. M·ºete hledat t°eba takovou,
která musí ob¥hnout 2x, 3x, atd. neº se vrátí do po£áte£ního bodu a prozkoumat
tak celé rodiny periodických drah.
demo=7. Historická cesta Apolla 8 k M¥síci. Demonstrace je v¥rnou (i kdyº jist¥
ne úpln¥ p°esnou) simulací dráhy k M¥síci v její 1. fázi a ukazuje citlivost na
správné na£asování manévr·. Astronauti po startu z Cape Canaveral zaparko-
vali na kruhové ob¥ºné dráze kolem Zem¥ ve vý²ce 190 km. P°i druhém obletu
Zem¥ (po necelých 3 hodinách od startu) zapálili na 5 minut a 17 sekund t°etí
stupe¬ rakety Saturn V, který je urychlil na dráhu k M¥síci. (T°etí stupe¬ potom
odhodili, °ídící centrum ho je²t¥ naposledy zaºehlo a aby nep°ekáºel, navedlo ho
na heliocentrickou dráhu, kde pravd¥podobn¥ krouºí dodnes.) Sami astronauti
tak dosáhli tém¥° 2. kosmické rychlosti. �ádní lidé se do té doby nepohybovali
vzhledem k Zemi tak rychle a nevzdálili se tak daleko.
Aby v²echno b¥ºelo podle plánu, museli kritický záºeh provést v pravou chvíli

a musel trvat p°esn¥ stanovenou dobu. Kdyby motor zaºehli o n¥co d°íve nebo
o n¥co pozd¥ji, z°ejm¥ by do²lo k prakticky ne°e²itelným problém·m.
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V simulaci vidíme 4 trajektorie:
1. je dráha, na kterou by se Apollo dostalo v p°ípad¥, ºe by motor byl zaºehnut

p°íli² brzy � v nevhodném okamºiku, kdy je Zem¥ p°esn¥ mezi ním a M¥sícem,
tedy v na²em schematu y = 0, u = 0 a v = 2. kosmická rychlost. Po£áte£ní
rychlost je tedy kolmá k ose x. Je vid¥t, ºe kosmická lo¤ odletí beznad¥jn¥ do
hlubin slune£ní soustavy.
2. je dráha, kdy astronauti zapálí motor p°íli² pozd¥ (o 1/4 obrátky kolem

Zem¥ pozd¥ji neº v p°edchozím p°ípad¥). V tomto p°ípad¥ je y = (polom¥r
Zem¥ + 190 km), x = stejné jako pro Zemi, u a v si vym¥ní hodnoty jen u má
záporné znaménko. Lo¤ tedy startuje z parkovací dráhy rovnob¥ºn¥ s osou x.
Osud astronaut· by byl podobn¥ kru²ný jako v p°edchozím p°ípad¥.
3. Motor byl zapálen p°esn¥ mezi t¥mito dv¥ma polohami. Tedy lo¤ je na své

parkovací dráze na ose sou°adnic xy, absolutní hodnota rychlosti je stále stejná,
tedy 2. kosmická rychlost. Tentokrát to dopadlo o n¥co lépe a lo¤ mine M¥síc
pom¥rn¥ blízko. Nicmén¥ M¥síc je tak lehký, ºe dráhu ovlivní jen minimáln¥.
Astronauti by tedy museli v£as a velmi siln¥ zabrzdit, aby nezahynuli.
Je z°ejmé, ºe v²echny t°i dráhy jsou velmi podobné, jen pon¥kud jinak pooto-

£ené. Protoºe M¥síc má na dráhu (vyjma velmi t¥sného pr·letu) opravdu jen
nepatrný vliv, je to v podstat¥ parabola se Zemí v ohnisku. P°i hrubém výpo£tu
²lo jen o to, aby její rameno zasáhlo p°ibliºn¥ M¥síc. Jemné dolad¥ní se potom
týká hlavn¥ optimalizace brzdícího manévru.
P°ed urychlením na 2. kosmickou rychlost je t°eba vzít v úvahu, ºe ob¥ºná doba

na parkovací dráze je cca 90 minut, takºe mezi 1. a 2. katastro�ckým scéná°em
v na²í simulaci ub¥hne pouze cca 22 minut; správný okamºik je n¥kde mezi a je
jasné, ºe jde o vte°iny.
Kdyby u 3. dráhy selhal brzdící motor v blízkosti M¥síce, lo¤ by byla � jak je

z°ejmé � ztracena. M·ºete si vyzkou²et (a je to snadné) najít na parkovací dráze
takové startovací místo, ze kterého by lo¤ prolétla kolem M¥síce tak ²ikovn¥, ºe
by se zase vrátila k Zemi i bez motor·. Vezm¥te v úvahu, ºe M¥síc je cca 81x
leh£í neº Zem¥ (a=0.01215), je vzdálen 384 400km, polom¥r parkovací dráhy
kolem Zem¥ je (6378+190)km tedy 0.017086. Druhá kosmická rychlost v abso-
lutní hodnot¥ je 10.7533. (na²ich relativních jednotek M/SEC).
Jestliºe byl úhel startovací pozice na kruhové parkovací dráze po£ítaný od osy

x v první ukázce 0◦, v druhé 90◦ a ve t°etí 45◦, prozkoumejte dráhy, které k
M¥síci zrychlí v úhlu 43◦ nebo o úhlové minuty men²ím.
4. dráha v této ukázce startuje z parkovací dráhy pod úhlem 42.9◦. Evidentn¥ je

velmi riskantní, protoºe tém¥° narazí do M¥síce, ale kdyby v²e ²lo podle plánu,
ohne M¥síc raketu na zpáte£ní cestu k Zemi. (N¥co podobného muselo °e²it
Apollo 13.)
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Kdyº se na tyto návratové dráhy podíváte v inerciální soustav¥ (v reºimu
swI=1), jist¥ oceníte odvahu 24 astronaut·, kte°í toto dobrodruºství podnikli,
t°i z nich dokonce 2x.
Pro zajímavost je²t¥ m·ºeme p°ipomenout hodnoty z archivu NASA: p°i brz-

d¥ní u M¥síce b¥ºel hlavní motor Apolla 4 minuty a 13 vte°in, p°i odletu od
M¥síce 3 minuty a 23 vte°in.
demo=8. Lagrange·v bod L1, tedy ten, který leºí uprost°ed mezi primáry,
hraje kritickou roli ve fyzice atmosfér dvojhv¥zd. Pokud se v tomto bod¥ ocitne
osam¥lá £ástice a je v klidu, teoreticky v klidu i z·stane. U hv¥zd s rozsáh-
lými atmosférami se v Lagrangeov¥ bod¥ mohou ocitnout molekuly plynu. Ty
mají n¥jaký tepelný pohyb, °ekn¥me, ºe je vícemén¥ náhodný a jeho rychlost
v absolutní hodnot¥ je malá. V demonstraci je ukázáno, co se stane s takovou
molekulou, kdyº má náhodnou malou rychlost sm¥rem k t¥º²í hv¥zd¥.
Pom¥r hmotností je 3:1, sou°adnice L1 x=-0.360743 a u=0.01. �ástice n¥ko-

likrát ob¥hne t¥º²í hv¥zdu a je z°ejmé, ºe nemá dost energie na to, aby opustila
jakousi bublinu, tedy oblast obklopující t¥º²í primár. V £ase p°ibliºn¥ tt=45, p°i
jednom ze svých návrat· do L1, se p°ece jen ze sféry vlivu t¥º²í hv¥zdy vymaní
a do � své� bubliny si ji p°itáhne leh£í hv¥zda. Po zbytek výpo£tu uº z·stane v
men²í bublin¥. Pro odli²ení je zvolen limit v¥rohodnosti výpo£tu trochu hrub²í
(ale stále je²t¥ dostate£ný), aby trajektorie kolem leh£í hv¥zdy byla £ervená. Op¥t
je vid¥t, ºe molekula nemá dost energie, aby se vymanila z dovolené oblasti. Tuto
£ervenou oblast vidíme dost z°eteln¥ a její kontura se nazývá Hillova k°ivka (nebo
také plocha, pokud po£ítáme v t°írozm¥rném prostoru). Je to obecn¥ k°ivka, na
níº je hamiltonián £ástice konstantní. Je hranicí mezi oblastmi, kam £ástice m·ºe
nebo naopak nesmí. I to je cenná informace, protoºe kam smí p°esn¥ nevíme
(neumíme totiº problém t°í t¥les vy°e²it). Hillova k°ivka, která prochází bodem
L1, se nazývá Rocheova mez a v astrofyzice a astronomii se s ní setkáváme
velmi £asto. Jist¥ jste o ní sly²eli v souvislosti s rozpadem t¥les, které padají na
Slunce nebo na n¥jakou planetu.
Je-li totiº hodnota a velmi malá, °ekn¥me 10−10, (to m·ºe být nap°. kometa

nebo asteroid, který prolétá kolem Jupiteru) a jsou-li oba primáry dostate£n¥
blízko sebe, nachází se bod L1 uvnit° malého t¥lesa. Tím se jeho okrajová £ást
ocitne ve sfé°e vlivu velkého t¥lesa a to má tendenci si tu £ást p°itáhnout k sob¥.
Následn¥ dojde k pnutí, které m·ºe vést aº k rozpadu men²ího t¥lesa, není-li
dost pevné. V £ervenci 1993 jsme poprvé takový pád mohli pozorovat tak°ka v
p°ímém p°enosu. Kdyº byla kometa Shoemaker-Levy objevena n¥kolik m¥síc·
p°ed svým pádem na Jupiter, byla uº roztrhaná asi na 20 kus·. P°edpokládá
se, ºe kometu Jupiter zachytil na n¥kolik desetiletí, kdy se postupn¥ drolila. Ve
�nální fázi pak v²echny úlomky pohltil b¥hem n¥kolika minut.
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demo=9. Demonstrace ukazuje jednu z prvních známých (netriviálních) peri-
odických drah v restringovaném problému. Je to tak°íkajíc muzeální exponát
z roku 1897. Uº dávno p°ed tím se v¥d¥lo, ºe ur£itý integrál je obecn¥ moºné
vypo£ítat alespo¬ numericky, pokud to nejde jinak. Simpsonovo pravidlo nebo
Eulerem navrºená metoda p°ibliºného °e²ení diferenciální rovnice byly známy uº
v 18. století.
George Darwin, slavný syn je²t¥ slavn¥j²ího otce � biologa Charlese � velmi

siln¥ touºil vid¥t, jak dráhy t¥les restringovaného problému skute£n¥ vypadají.
Vypracoval si vlastní numerickou metodu a pustil se do pracného po£ítání.
Nepí²e, kolik lidí na projektu zam¥stnal, ale v obsáhlé a obdivu hodné publikaci
Periodic Orbits m·ºeme £íst povzdech �But unfortunately the trained computer,
who is also a mathematician, is rare.� Je z°ejmé, ºe slovo � computer� bylo p°ed
100 lety rodu ºivotného.
Darwin se rozhodl zkusit najít n¥jaké periodické dráhy v systému, v n¥mº

pom¥r hmotností primár· je 1:10. Grafy n¥kterých z nich jsou ukázány v jeho
£lánku. Ta z nich, která krouºí po hezky propletené dráze � za Jupiterem� se
ukáºe p°i volb¥ demo=9.
V na²í demonstraci je výpo£et proveden v 40 milionech krok·. Je to p°ehnaná

p°esnost, m·ºete si vyzkou²et, ºe by bylo ur£it¥ dostate£né jen nap°. 40 tisíc a
je²t¥ mén¥ (z p°íkazové °ádky dejte t°eba �young demo=9 dt = 0.0001 dtscan =
100�). V metod¥ RK4 kaºdý krok ale znamená vypo£ítat minimáln¥ 12x odmoc-
ninu a °ádov¥ 100 násobení nebo d¥lení. Je z°ejmé, ºe Darwin takto postupovat
nemohl, ostatn¥ ani metoda RK4 nebyla v té dob¥ je²t¥ známá. Ale ani po£íta£e
nejsou v²emocné; kdyº cht¥jí dne²ní badatelé alespo¬ trochu v¥rohodn¥ spo£ítat
dráhy na ²kále milion· let, musí vymyslet lep²í metodu neº RK4, ov²em ²itou na
míru p°esn¥ nebeské mechanice podobn¥, jak to musel ud¥lat George Darwin.
demo=10. Jist¥ jste sly²eli o inkvizi£ním procesu s Galileem v roce 1633. Jist¥
také víte, ºe v n¥m (zhruba °e£eno) ²lo o to, zda obíhá Slunce kolem Zem¥ nebo
obrácen¥. Ur£it¥ znáte dne²ní výklad, ºe Zem¥ i Slunce obíhají kolem spole£ného
t¥ºi²t¥, a to prakticky splývá se Sluncem, protoºe to je °ádov¥ asi milionkrát t¥º²í
neº Zem¥. Um¥li byste tento dne²ní názor sami p°ed °ímskými církevními censory
obhájit?
Sta£ilo by nap°íklad argumentovat tím, ºe Venu²e m¥ní fáze svého srpe£ku?

Nebo ºe se Mars p°i opozici se Sluncem pohybuje zp¥tn¥? Kdyº budete dost kri-
ti£tí k ukvapeným záv¥r·m, t°eba za£nete váhat, jestli Galileovi soudci nakonec
snad moºná nem¥li pravdu.
Kaºdopádn¥ p°i demonstraci £. 10 si m·ºete prohlédnout dráhu planety s p°i-

bliºnými parametry Marsu, jen s pon¥kud zvýrazn¥nou excentricitou. V ukázce
je rovnou zvoleno a=0., takºe ºluté Slunce leºí nehybn¥ ve st°edu vesmíru. Mars
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obíhá kolem n¥j po r·ºici, to jest po skute£né dráze, kterou m·ºete ze Zem¥
nam¥°it nebo pozorovat. Podobnou dráhu (Marsu) publikoval i Kepler ve své
Astronomia Nova. Stejnou r·ºici také ur£it¥ nam¥°íte i v p°ípad¥, ºe Zem¥ je
nehybná a Slunce krouºí kolem ní. Sta£í posunout sou°adný k°íº do £erveného
bodu. Kde je ov²em eliptická dráha, o které se u£í ve ²kole?
Sta£í stisknout na klávesnici písmeno I a celý výpo£et se ukáºe z hlediska

inerciální soustavy. Nyní uº je dráha Marsu p¥kn¥ eliptická a £ervená Zem¥
poslu²n¥ obíhá kolem Slunce po kruhové dráze. Kepler sice pojem � inerciální
soustava� nepouºíval, ale fakticky pracoval se stejným aparátem �rmamentu,
tedy nepohyblivého pevného (pozd¥ji absolutního) prostoru, který ztotoºnil s
hv¥zdami. Ty se nám, lidem, jeví stále na stejných místech ve svých souhv¥zdích.
�asto se °íká, ºe z hlediska inerciální soustavy je pohyb t¥chto t°í t¥les �jedno-

du²²í�. Samoz°ejm¥ by to mohli °íkat jen ti, kte°í by um¥li �jednoduchost� n¥jak
zm¥°it. Takºe nyní to vypadá, ºe by mohla Zem¥ obíhat kolem Slunce. Sta£í
dokázat, ºe inerciální soustava existuje. Zkusíte to? Nebudete první. Mnozí ale po
zku²enostech s tímto o°í²kem doporu£ují o inerciálních soustavách rad¥ji v·bec
nemluvit . . . a smí°it se s tím, ºe odpov¥dí na tuhle otázku se p°i pozorování
p°írody nesmíme nechat ovliv¬ovat.
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13. Záv¥rem
Jako inspirace by to pro za£átek mohlo sta£it, pokud nechceme tento komentá°
prom¥nit na tlustou knihu. Dál by bylo správné alespo¬ nastínit, kam pokra£o-
vat.
Kdo se chce tímto problémem zabývat podrobn¥ji, musí p°edev²ím trochu

zdokonalit své matematické znalosti nad rámec jen oby£ejného diferenciálního
po£tu. Krom toho je vºdy cenné si p°e£íst, co o tom soudí jiní. Toho je ov²em
tolik, ºe na to jeden ºivot nesta£í. Úsp¥ch m·ºe mít pouze ten, kdo umí vybrat
to uºite£né.
Dal²í studium se m·ºe d¥lit zhruba na dv¥ cesty. Hloubav¥j²í povahy se mohou

pokusit Problém rovnou vy°e²it � protoºe t°i t¥lesa se skute£n¥ pohybují, °e²ení
ur£it¥ existuje. Statisticky vzato, pravd¥podobnost ºe se to poda°í, je malá.
Hledání vzorce ve tvaru n¥jaké dob°e konvergující °ady není moc nad¥jné, protoºe
existuje mnoºství uznávaných d·kaz·, které takovou formu zpochyb¬ují. (H.
Bruns, H. Poincaré a dal²í). A£koliv diskuze o tom není zdaleka uzav°ená, v
úvahu p°ipadají je²t¥ divergentní °ady nebo eventuáln¥ vynález n¥jakého nového
nevídaného matematického instrumentu. Nebo je moºné se pokusit problém t°í
t¥les od základu p°eformulovat, aby byla n¥jaká nad¥je ho de�nitivn¥ vy°e²it. Je
to nejistá cesta podobná procházce bludi²t¥m. Po únavném putování se m·ºete
náhle ocitnout v míst¥ ze kterého jste vy²li. Pozorný £tená° p°edchozího textu
jist¥ vycítil, ºe se zde zd·raz¬uje tzv.Machian insight. �ili zkoumání p°írody tak,
ºe na po£átku d·sledn¥ vyjdeme jenom z toho, co na²e smysly mohou vnímat a
dop°edu se oprostíme od v²ech um¥lých spekulací. Teprve na základ¥ zku²enosti
a experimentu, skute£ného nebo t°eba jen my²lenkového, vybudujeme teorii.
Dobrou motivací pro za£átek mohou být pojednání E. Schrödingera nebo E.
Macha vycházející z p°edpoklad·, ºe hmotnost je jen £íslo, které pouze vstupuje
do výpo£t· a nemusí z·stávat konstantní, jak to klasické p°edstavy poºadují.
Stejn¥ poslouºí pokro£ilej²í úvahy H. Poincaré vedené v tomto duchu nebo z
nedávné doby celá konstrukce tzv. rela£ní mechaniky (Relational Mechanics).

Druhá moºnost pro drav¥j²í a prakti£t¥j²í povahy je pustit se do bezb°ehého
mnoºství úloh, které se budou °e²it numericky na po£ítacích strojích. Problém t°í
t¥les i ve své nejjednodu²²í restringované verzi nabízí °adu zesloºit¥ní: p°edev²ím
výpo£et ve t°ech dimenzích, dále základní dráhy primár· nebývají kruhové, ale
eliptické nebo je²t¥ sloºit¥ji deformované (jako nap°. dráha M¥síce kolem Zem¥).
Dále m·ºe jít o rozm¥rná, ne úpln¥ kulová t¥lesa, namísto hmotných bod·.
Primární t¥lesa také mohou mít prom¥nnou hmotnost (nap°. t¥sné dvojhv¥zdy).
P°i meziplanetárních letech se m·ºe zapo£ítat nap°. tlak zá°ení u vesmírných pla-
chetnic, stejn¥ tak p°i studiu pohybu prachových £ástic. Meziplanetární sondy
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mohou pouºívat iontové motory, které jim permanentn¥ dodávají energii, coº
siln¥ ovlivní moºnosti jejich manévrování. P°i studiu pohybu Saturnových prs-
tenc· je t°eba vzít do úvah vzájemnou rázovou interakci mezi kameny, které ho
tvo°í. A tak dále.
Moºná nejv¥t²í kapitola se odvíjí od studia periodických °e²ení a jejich sta-

bility, coº vede k ²iroké teorii rezonancí. Jednak orbitálních rezonancí, jejichº
nejznám¥j²ím p°íkladem jsou Kirkwoodovy mezery � Jupiter nedovolí obíhat
asteroid·m na drahách s ob¥ºnou dobou v pom¥ru 2:1 nebo 3:1 v·£i ob¥ºné
dob¥ Jupiteru. Stejný jev se intenzivn¥ studuje u Saturnových prstenc·. Ostatn¥
t°i velké Jupiterovy m¥síce Io, Europa a Ganymedes obíhají v rezonanci 1:2:4.
Krom¥ toho se studuje i spin-orbitální rezonance: z problému dvou rotujících
t¥les (coº je vlastn¥ p°ípad t°í t¥les) je nejznám¥j²í vázaná rotace na²eho M¥síce
1:1 nebo Merkuru 3:2. Záhadná je rezonance rotace Venu²e kolem vlastní osy
s ob¥ºnou dobou Zem¥ 3:2; hypotéza, která je ale asi nad rámec problému t°í
t¥les.
To je ov²em jen restringovaný problém: v²echno bude mnohem kompliko-

van¥j²í, kdyº jsou v²echna t°i t¥lesa srovnateln¥ velká. Milovníci vysokých rych-
lostí se mohou zabývat vlivem elektromagnetických efekt·. Nakonec jsou tu re-
lativisté, kte°í by rádi spo£ítali efekty kolem £erných d¥r nebo rychle rotujících
masivních kvasar·.
A kdyº se tohle v²echno jednou spo£ítá, bohuºel se zjistí, ºe t¥lesa ve ves-

míru nejsou jen t°i, ale nejmén¥ £ty°i, moºná i p¥t, ²est . . . a tak dál; jestli do
nekone£na, to si nejsme jisti.

· · · Konec · · ·
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Dodatek 1: Problém dvou t¥les
Aby p°edstava o problému t°í t¥les byla úpln¥j²í, m¥li bychom je²t¥ alespo¬
zmínit jak se °e²í problém dvou t¥les. V newtonovské koncepci � tedy s p°e-
dem danými hmotnostmi a sou°adnicemi � je zvlá²tním p°ípadem problému
t°í t¥les (jedno z t¥les má nulovou hmotnost). Mnohokrát jsme v p°edchozím
textu zmínili, ºe problém dvou t¥les je jednoduchý v tom smyslu, ºe jeho °e²ení
dokáºeme kompletn¥ a s jistotou najít. Nebudeme zde °e²ení zd·vod¬ovat, uká-
ºeme jen stru£n¥ jak vypadá.
Správn¥ bychom samoz°ejm¥ m¥li popsat pohyb kaºdého t¥lesa zvlá²´, tedy

£asový vývoj sou°adnic x1 = x1(t), y1 = y1(t), totéº pro (x2, y2). Gravitace zp·-
sobí pohyb dvou t¥les vºdy jen v rovin¥, vysta£íme tedy jen se dv¥ma sou°ad-
nicemi pro kaºdé t¥leso. Výpo£et se ale provádí tak, ºe se jedno t¥leso umístí
do po£átku sou°adnic a v n¥m z·stane nehybné, £ili sou°adný systém je s ním
spojen. Tím se popis zjednodu²í vlastn¥ jen na pohyb jednoho t¥lesa. Je jedno,
jaký typ sou°adnic zvolíme, kv·li p°ehlednosti se v¥t²inou pracuje v polárních
sou°adnicích (r, ϕ), pokud n¥kdo chce pracovat v kartézských sou°adnicích (x, y),
m·ºe si je p°epo£ítat podle jednoduchých vzorc·:

x = r cos ϕ
y = r sin ϕ

(neboli) r =
√
x2 + y2

ϕ = atan y
x

Následující vzorce vymyslel Kepler, který se p°edev²ím potýkal s nalezením
funkce ϕ = ϕ(t), jelikoº tu práv¥ mohl porovnávat se svým m¥°ením (na rozdíl
od r = r(t)). Úhel ϕ, kterému se z historických d·vod· °íká pravá anomálie,
se neda°ilo vypo£ítat p°ímým dosazením hodnoty £asu t do n¥jakého vzorce a
standardní postup tuto potíº obchází jedním mezikrokem. Nejprve se proto hledá
ko°en tzv. Keplerovy rovnice

E − e sinE = a−
3
2 t

v n¥mº E je neznámá a historicky se jí °íká excentrická anomálie, a je to v pod-
stat¥ zjednodu²ující substituce za ϕ. (a, e) jsou p°edem dané parametry elipsy,
t je £as.
Rovnice se vy°e²í pohodln¥ numericky (snadno nap°. iterací), a výhoda je v

tom, ºe hodnotu ko°ene m·ºeme nalézt jednozna£n¥ a s libovolnou p°esností.
(Analytické °e²ení v principu zapsat lze � jako nekone£ný sou£et tzv. Besselových

funkcí, to ale p°esahuje obzor st°ední ²koly. P°esahuje pravd¥podobn¥ také Ke-
plerovy zku²enosti; je totiº nutná velmi citlivá analýza konvergence nekone£ných
°ad a ta v Keplerov¥ dob¥ nebyla známá.)
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Je-li známo E, pak uº p°ímou cestou stanovíme dvojici polárních sou°adnic

r = a (1− e cosE); ϕ = 2

√
1 + e

1− e tan
E

2

x
q

y

q
ae

b

a ϕ

r

Polární rovnice elipsy
r = a(1−e2)

1+e cosϕ

e =
√
a2−b2
a

Toto je parametrické vyjád°ení elipsy s velkou poloosou a a excentricitou e. O
tom se m·ºete snadno p°esv¥d£it, kdyº si odvodíte, ºe cosE = cosϕ+e

1+e cosϕ a z
posledních dvou rovnic E vylou£íte. Podobn¥ se postupuje pro parabolické a
hyperbolické dráhy, kde e ≥ 1.
O trochu obtíºn¥j²í cvi£ení si m·ºete dop°át alespo¬ tím, ºe se p°esv¥d£íte

zkou²kou, ºe platí pohybové rovnice

ẍ =
−x

√
x2 + y2

3 ÿ =
−y

√
x2 + y2

3

Práci uleh£í, kdyº si p°edem uv¥domíte, ºe

cosϕ =
cosE − e

1− e cosE
sinϕ =

√
1− e2 sinE
1− e cosE
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Dál uº sta£í jen chvíli mechanicky derivovat sloºené funkce. Vemte v úvahu, ºe
jestliºe x = a(cosE − e), potom ẋ = −a sinE Ė ; Ė získáte p°ímo z Keplerovy
rovnice jako Ė = 1/(a3/2 (1− e cos(E))).
Pokud se ptáte, jak to, ºe v °e²ení vystupují jen 2 konstanty (a, e) zatímco by

m¥ly být 4, ptáte se správn¥. Dal²í 2 se formáln¥ vynechávají: první z nich je
£as na hodinách v okamºiku pr·chodu perihelem (t.j. bodem na elipse, který je
nejblíºe ohnisku, tedy kdy je E = ϕ = 0) a klade se roven 0. Druhou je oto£ení
osy elipsy v sou°adném systému, které se také klade rovné 0, takºe del²í osa
elipsy obvykle splývá s osou x.
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Dodatek 2: Diferenciální trojúhelník a derivace
Víte �kolik and¥l· se vejde na ²pi£ku jehly�? Je to otázka, která se ob£as slýchává,
v¥t²inou v posm¥²n¥ podbarveném tónu, jakými ºe to nesmysly ma°ili £as st°e-
dov¥cí teologové. Pov¥domost o ní pochází evidentn¥ ze základní scholastické
knihy Theologická Summa (1274), jeº je jedním z pilí°· k°es´anské vzd¥lanosti.
V ní je p°ímo postavena otázka (1.52.3) �Zda m·ºe býti (zárove¬) více and¥l·
na témº míst¥.� Autor traktátu Tomá² Akvinský odpovídá, ºe jen jeden. Otázka
je d·leºitá a hlavn¥ zapeklitá: ²pi£ka jehly symbolizuje bod, jehoº velikost není
dost dob°e m¥°itelná. Pocitov¥ si ale p°edstavujeme n¥co hodn¥ �malého� , nebo
n¥co, co m·ºeme v jistém smyslu libovoln¥ zmen²ovat. Podobn¥ and¥lé (aby je
mohli lidé svými smysly vnímat) na sebe p°ijímají n¥jakou velikost, ale ta je
rovn¥º libovolná, zejména libovoln¥ malá. Kdyº chceme po£et and¥l· vypo£í-
tat, m¥li bychom ur£it pom¥r (zlomek) velikosti ²pi£ky jehly d¥leno velikostí
and¥la. �itatel ani jmenovatel nejsou ale veli£iny m¥°itelné obvyklými £ísly, coº
je problém.
Otázku je ale samoz°ejm¥ t°eba £íst v symbolickém smyslu. Doslovný p°eklad

°eckého slova angelos � and¥l, je posel. Ve st°edov¥ké �loso�i se jím rozumí posel,
který jako p°í£ina m·ºe zprost°edkovat v·li k prom¥n¥ od nad°ízené pevné
nem¥nné mocnosti. Tou mocností m·ºe být u Aristotela prvotní hybatel, u
theolog· B·h, v °ecké archaické mythologii ji m·ºeme bezpochyby ztotoºnit s
Hestií (jak jiº zmín¥no v 2. kapitole) � i zde je nerozlu£n¥ spjata s Hermem jako
boºským poslem. Typickou fyzikální prom¥nou je zm¥na místa, tedy pohyb, a k
této zm¥n¥ je t°eba n¥jaké p°í£iny. P°í£in je mnoho (viz. 5. kapitola), ale tvo°í
°et¥zec a na konkrétním míst¥ � na ²pi£ce jehly � p·sobí nakonec jen jedna,
ostatní jsou uº jen p°í£iny p°í£in a na ²pi£ce jehly nejsou p°ítomné.
Svobodomyslní theologové a �losofové ov²em ne£etli jen Tomá²e Akvinského

nebo Aristotela; hlavním pramenem poznání jim byl odkaz antické geometrie
� Apollónia, Eukleida, Aristarcha a mnoha dal²ích. Geometrie je úhelným ka-
menem, na n¥mº se láme pohled na sv¥t a promluvila i do zdánliv¥ nesmyslné
otázky o and¥lích a jehle. Kdyº se poda°ilo n¥jakým zp·sobem zobrazit geomet-
ricky pohyb, ocitla se odpov¥¤ p°ekvapiv¥ blízko. Pohyb je zm¥na místa v £ase
a sta£í pojmout £as jako p°ímku � jednu sou°adnici, místo (n¥jakou vzdálenost)
jako druhou sou°adnici a výsledn¥ znázornit pohyb jako n¥jaký graf, tedy k°ivku,
tedy mnoºinu bod·.
Bod sám o sob¥ k°ivku netvo°í, ale má-li být její sou£ástí, musí mít n¥jaký

vztah k jejím ostatním bod·m. Je to op¥t °et¥zec vztah·, na prvním míst¥ je
to vztah ke svému sousedu, ten má vztah s dal²ímu sousedu, atd. Geometr si
poloºí otázku, jaký je geometrický vztah t¥chto soused· a po ruce je p°irozená
odpov¥¤ � je to jejich spojnice, tedy úse£ka.
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Kdyº budeme znát geometrické vlastnosti této úse£ky, budeme nahlíºet p°ímo
do podstaty zkoumané k°ivky. O délce úse£ky nem·ºe být ani °e£i. Víme jen, ºe
není záporná, jinak se m·ºe zmen²ovat podle libosti tak, jako se dokáºe jakkoliv
zmen²it and¥l. Z geometrických vlastností nám potom zbývá její sm¥r; rovn¥º
pro and¥la je zásadní práv¥ to, odkud p°ichází a kam mí°í.
Stojíme tak tvá°í v tvá° konkrétní geometrické úloze, jak ur£it sm¥r te£ny k

dané k°ivce v daném bod¥. Otázka, jak precizn¥ ur£it te£nu ke k°ivce, za£ala
být pal£ivá p°ibliºn¥ p°ed polovinou 17. století v souvislosti se zem¥m¥°i£stvím
a s p°edpovídáním pohyb· (zejména d¥lových projektil·). Zabývali se jí Italové,
Francouzi, Holan¤ané, Belgi£ané . . . Nakonec to byl Isaac Barrow, který °e²ení
velmi p°ehledn¥ shrnul. Ve svých Geometrických P°edná²kách, kapitola X., pub-
likovaných 1670, navrhl tento postup: (vyloºeno podle dne²ních sémantických
zvyklostí)

q
q
qA

B

C
α

dt

dx

t0 t1 = t0 + ε

x0 = t30

x1 = (t0 + ε)3

x = t3

x

t
0

Zkusme zjistit, jak strmá je te£na kup°íkladu ke konkrétní k°ivce x = t3 v n¥-
jakém jejím bod¥ A. K tomu pot°ebujeme sestrojit n¥jakou úse£ku, tedy pot°e-
bujeme je²t¥ dal²í bod. Nech´ je to bod B, leºící rovn¥º na k°ivce. Jestliºe bude
dost blízko bodu A, bude sklon úse£ky AB prakticky stejný jako sklon te£ny; £ím
budou body A, B k sob¥ blíº, tím bude rozdíl mezi na²ím schematem a realitou
men²í. Body ABC tvo°í trojúhelník, Barrow ho nazývá �rozdílový trojúhelník�
a jednodu²e v n¥m m·ºeme spo£ítat tangens úhlu α = 6 BAC. Rozdílový je
proto, protoºe jeho odv¥sny tvo°í rozdíly sou°adnic sousedních bod·. V dne²ní
notaci se rozdíl ozna£uje p°ed°azením symbolu d p°ed objekt o jehoº rozdílu je
°e£. Tedy dt = t1 − t0, dx = x1 − x0 (dt i dx jsou samostatné symboly, není to
sou£in d a t, jak by se mohl n¥kdo myln¥ domnívat.)
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V literatu°e se písmenem ε ozna£uje takové kladné £íslo, které je men²í, neº si
jakkoliv dovedeme p°edstavit. Pouºijeme ho zde pro symbol dt a m·ºeme ihned
psát:

tanα =
dx

dt
=

(t0 + ε)3 − t30
ε

=
3t20ε+ 3t0ε2 + ε3

ε

Nyní p°ichází klí£ový obrat v úvaze. Jestliºe mají být body A,B k sob¥ co
nejblíºe, musí být ε co nejmen²í. Je jasné, ºe ε2 bude mnohem men²í neº ε,
práv¥ tak ε3, a pro dal²í výpo£et se tyto £leny zanedbají jako by neexistovaly.
Tím se dosáhne toho, ºe v £itateli zlomku z·stanou jen £leny v sou£inu s ε1, to
se vykrátí proti jmenovateli a vzorec pro tanα se stane na ε nezávislý. Tedy po
tomto zjednodu²ení pí²eme:

tanα = 3 t20

Takový obrat m·ºeme z geometrického hlediska ud¥lat prakticky vºdy. Výraz
tanα se nazývá derivace a ozna£uje se jako ẋ. (Te£ka se obvykle pouºije, kdyº
argumentem funkce je £as, pokud vy²et°ujeme obecn¥ funkci y = y(x), derivace
se ozna£uje £árkou, tedy y′ = dy/dx.)
Metodu publikoval Barrow 1670. Nebyla ale zcela nová, podobn¥ uvaºovali uº

p°ed ním Cavalieri, Fermat, Sluse nebo Wallis a Gregory a z°ejm¥ °ada dal²ích.
Newton ji velmi ú£inn¥ uvedl do ºivota ve fyzice a astronomii. Barrow a New-
ton byli blízcí p°átelé a je z°ejmé, ºe Barrow se na Newtonov¥ díle zásadním
zp·sobem podepsal. Nejen zavedením derivace, ale hlavn¥ koncepcí absolutního
£asu a prostoru.
Idea rozdílového trojúhelníku je patrn¥ p·vodní motivací pro zavedení dife-

renciálního po£tu do fyziky. Pro úlohy teoretické (tedy i nebeské) nebo kvantové
mechaniky se pozd¥ji pouºívá v abstraktn¥j²í form¥.
Barrow sám proºil pom¥rn¥ dobrodruºný ºivot. Pocházel z dob°e zaji²t¥né

rodiny obchodníka se suknem, který m¥l blízko ke králi. Prvot°ídního vzd¥lání se
mu dostalo v Cambridge, kde z·stal aº do svých p¥tadvaceti let. Kv·li politickým
hrozbám protektorátu svoji Alma Mater na £ty°i roky opustil a následoval svého
otce do Pa°íºe, kam se uchýlil celý anglický královský dv·r. Ve Francii pobyl
n¥kolik m¥síc·, práv¥ tak jako ve Florencii. Je tém¥° jisté, ºe na t¥chto dvou
místech na²el rozhodující inspiraci k výpo£tu te£en. Dál se na své velké cest¥
plavil z Livorna do Smyrny a na mo°i musel podstoupit boj s alºírskými piráty.
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Dal²í dva roky strávil ve Smyrn¥ a Ca°ihradu studiem v tamních knihovnách. Na
zpáte£ní cest¥ sho°ela v benátském p°ístavi²ti jeho lo¤ i se v²emi zavazadly. Z
Benátek dorazil do Londýna prakticky p¥²ky. V Anglii mezitím za£ínala restau-
race Stuartovc· a Barrow za£al stoupat po spole£enském i v¥deckém ºeb°í£ku. V
Cambridge nechal na své náklady postavit velkorysou knihovnu a velmi dbal na
pozdviºení úrovn¥ výuky matematiky a zejména °e£tiny, kterou k tomu povaºo-
val za nezbytnou. Byl uznáván jako jeden z nejznamenit¥j²ích intelektuál· nejen
v Cambridge, ale v celé Anglii. Zem°el v Londýn¥ ne²´astnou shodou okolností
ve svých 47 letech stiºen vy£erpávající hore£kou, kdyº z°ejm¥ ²patn¥ odhadl
dávkování léku.
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Dodatek 3: Jádro routiny RK4
Jako ukázku je²t¥ uvedeme jádro po£íta£ové routiny, která z po£áte£ních pod-
mínek (x, y, z, u, v, w) p°i zadaných parametrech (a, b) pohne £ásticí v £ase dt.
Pokud máte chu´ si celý problém naprogramovat sami, uvidíte, ºe to zas tak
t¥ºké není a m·ºete svoji verzi porovnat s následujícím kódem:

double rab(double x, double yz)
{

double dbl;
dbl = sqrt(x*x + yz);
return( dbl*dbl*dbl );

}

double vr(double a, double b, double r1, double r2)
{

return( b/r1 + a/r2 );
}

double vx(double a, double b, double x, double r1, double r2)
{

return( b*(x-a)/r1 + a*(x+b)/r2 );
}

double hamiltonian(double a, double b, double x, double y, double z,
double u, double v, double w)

{
double r1, r2, yz;
yz = y*y + z*z;
r1 = sqrt( (x - a)*(x - a) + yz);
r2 = sqrt( (x + b)*(x + b) + yz);
return(.5 * (u*u + v*v + w*w - x*x - y*y) - b/r1 - a/r2);

}

. . .
double ax1, ay1, az1, au1, av1, aw1, ax2, ay2, az2, au2, av2, aw2;
double ax3, ay3, az3, au3, av3, aw3, ax4, ay4, az4, au4, av4, aw4;
double v1, r1, r2, xp, yp, zp, ryz;
double a, b, x, y, z, u, v, w;
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. . .

b = 1. - a;

//initial vector (x, y, z, u, v, w) at a time = tt

ryz = y*y + z*z;
r1 = rab(x - a, ryz);
r2 = rab(x + b, ryz);
v1 = vr(a, b, r1, r2);
ax1 = u * dt;
ay1 = v * dt;
az1 = w * dt;
au1 = dt * ( 2.*v + x - vx(a, b, x, r1, r2));
av1 = dt * (-2.*u + y - y*v1);
aw1 = -dt * z*v1;

xp = x + .5*ax1;
yp = y + .5*ay1;
zp = z + .5*az1;
ryz = yp*yp + zp*zp;
r1 = rab(xp - a, ryz);
r2 = rab(xp + b, ryz);
v1 = vr(a, b, r1, r2);
ax2 = dt * (u + .5*au1);
ay2 = dt * (v + .5*av1);
az2 = dt * (w + .5*aw1);
au2 = dt * ( 2.*v + av1 + xp - vx(a, b, xp, r1, r2));
av2 = dt * (-2.*u - au1 + yp - yp*v1);
aw2 = -dt * zp * v1;

xp = x + .5*ax2;
yp = y + .5*ay2;
zp = z + .5*az2;
ryz = yp*yp + zp*zp;
r1 = rab(xp - a, ryz);
r2 = rab(xp + b, ryz);
v1 = vr(a, b, r1, r2);
ax3 = dt * (u + .5*au2);
ay3 = dt * (v + .5*av2);
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az3 = dt * (w + .5*aw2);
au3 = dt * ( 2.*v + av2 + xp - vx(a, b, xp, r1, r2));
av3 = dt * (-2.*u - au2 + yp - yp*v1);
aw3 = -dt* zp*v1;
xp =x + ax3;
yp =y + ay3;
zp =z + az3;
ryz = yp * yp + zp * zp;
r1 = rab(xp - a, ryz);
r2 = rab(xp + b, ryz);
v1 = vr(a, b, r1, r2);
ax4 = dt * (u + au3);
ay4 = dt * (v + av3);
az4 = dt * (w + aw3);
au4 = dt * ( 2.*(v + av3) + xp - vx(a, b, xp, r1, r2));
av4 = dt * (-2.*(u + au3) + yp - yp*v1);
aw4 = -dt * zp*v1;

//shifted vector (x, y, z, u, v, w) at the time = tt + dt

x = x + (ax1 + 2.*ax2 + 2.*ax3 + ax4)/6.;
y = y + (ay1 + 2.*ay2 + 2.*ay3 + ay4)/6.;
z = z + (az1 + 2.*az2 + 2.*az3 + az4)/6.;
u = u + (au1 + 2.*au2 + 2.*au3 + au4)/6.;
v = v + (av1 + 2.*av2 + 2.*av3 + av4)/6.;
w = w + (aw1 + 2.*aw2 + 2.*aw3 + aw4)/6.;

h = hamiltonian(a, b, x, y, z, u, v, w);

. . .



58

Literatura:
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Newton od svého u£itele zd¥dil.
https://archive.org/stream/geometricallectu00barruoft#page/112/mode/2up

Kepler, Johannes : Astronomia Nova (1609).
Pom¥rn¥ obsáhlé dílo (cca 400 stran) v originále latinsky, existuje anglický
p°eklad William H. Donahue (1992) a také cca 100 stránkový výb¥r od stejného
p°ekladatele. P°ehledn¥j²í je moºná Keplerova Epitome of Copernican Astro-
nomy, angl. p°eklad Charles G. Wallis (1952)
Pro seznámení s Keplerovým my²lením existuje vynikající £eský p°eklad posled-
ního uzav°eného Keplerova díla Sen neboli M¥sí£ní astronomie (Alena a Petr
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Hadravovi 2004) a dal²í £eskou knihou zam¥°enou spí²e historicky je Zden¥k
Horský: Kepler v Praze (1980).

Mach, Ernst :Die Mechanik in ihrer Entwicklung : historisch � kritisch dargestellt
(1883).
K tématu sta£í £íst Kapitola II (5 � 7), samoz°ejm¥ stojí za to p°e£íst knihu
celou. Existuje £asto uºívaný anglický p°eklad: The Science of Mechanics, p°eklad
Thomas J. McCormack, s úvodem Karla Mengera.
N¥mecký originál: https://archive.org/stream/diemechanikinih05machgoog
#page/n226/mode/2up

Anglický p°eklad: http://isites.harvard.edu/fs/docs/
icb.topic1068951.�les/Mach.pdf

Barbour, Julian B. : The Discovery of Dynamics (1989).
Jedine£ná kniha, v podstat¥ moderní pokra£ování E. Macha, kritika základ·
dynamiky, rovn¥º z relativistického hlediska.

Barbour, Julian B., P�ster, Herbert : Mach's Principle (1995).
Sborník °ady p°ísp¥vk·, v¥t²inou z relativistického okruhu. Zvlá²tní pozornost
zasluhuje £lánek E. Schrödinger: The Possibility of Ful�llment of the Relativity
Requirement in Classical Mechanics.

Barrow-Green, June: Poincaré and the Three Body Problem (1997).
Pokro£ilé £tení. Poincaré je jedním z nejv¥t²ích znalc· problém· t°í t¥les, svou
argumentaci opírá p°edev²ím o ohromnou matematickou erudici, t¥ºko zpochyb-
nitelnou. Sám spí²e opatrným kritikem (viz. spory o teorii relativity); podobný
p°ístup jako E.Mach. Populární a velmi vlivný £lánek Science and Hypothesis
(1902) (La Science et l'Hypothèse), v²e vysv¥tlováno bez matematiky. Podobn¥
v £e²tin¥ velmi p¥kný výbor Ji°ího Fialy � Poincaré, Henri : �íslo � prostor �
£as (2010).
Anglicky: http://strangebeautiful.com/other-texts/poincare-science-hypothesis.pdf
Anglicky: https://archive.org/stream/scienceandhypoth00poinuoft#page/n5/
mode/2up

Ptolemy's Almagest (1984).
anglický p°eklad z latinského p°ekladu °eckého originálu (G.J.Toomer). �etba
vhodná jen pro milovníky historie. Pro pochopení Ptolemaiova vlivu je uºite£n¥j²í
£íst £eský výbor studií Zde¬ka Horského : Koperník a �eské zem¥ (2011).
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Zbyn¥k �ír: �ecké matematické texty (2011).
�eské p°eklady ukázek z nejslavn¥j²ích antických matematik· (Archimedes, Eu-
kleides, Apollónios, etc.) s komentovaným p°ehledem antické matematiky. Pro
£eského £tená°e, který chce stav¥t své matematické znalosti na pevných zákla-
dech, prakticky nepostradatelná kniha.

Antonín �íma: Sv¥t vymezený a neomezený (2012).
P¥kná £eská kníºka pro úvod do pythagorejských nauk.

Petr Vop¥nka: Úhelný kámen evropské vzd¥lanosti a moci (2000).
Velmi obsáhlé rozpravy s geometrií, související s na²ím tématem, zvlá²t¥ III.
Rozpravy. Kniha sice není tenká, ale vnímavý £tená° ji ur£it¥ rád p°e£te celou a
n¥kolikrát. Je ²t¥stím, ºe je v originále napsána £esky.

Victor Szebehely: Theory of Orbits in the Restricted Problem of Three Bodies
(1967).
Prakticky nejpodrobn¥j²í � rozumná� (= ne do hlubokých detail· jdoucí) p°íru£ka
k problému t°í t¥les. Tuto knihu lze doporu£it jako základní £etbu pro pokra£o-
vání v na²emu tématu.

Max Jammer: Concepts of Force (1999).
Vyváºená ve výb¥ru nejpodstatn¥j²ích pramen·; kníºka je napsaná � stru£n¥ a
jasn¥ �, kdykoliv je £lov¥k v pochybnostech, m·ºe se o ni spolehliv¥ op°ít. Je
sou£ástí programové edi£ní kolekce autora, která stojí za p°e£tení � Concepts of
Mass, Concepts of Space, Concepts of Simultaneity.

Aristotelés: Fyzika (1996).
Pe£livý £eský p°eklad Antonína K°íºe, navíc opat°ený velmi cennými poznám-
kami p°ekladatele. Spis není jen o � fyzice� (fysis = p°irozenost). Pokud by n¥-
které pasáºe díla p·sobily na £tená°e archaicky, m·ºe se pokusit sám pro sebe s
nimi polemizovat � pravd¥podobn¥ nahlédne, ºe to není tak snadné. Jako dopln¥k
(samoz°ejm¥ i samostatn¥) lze doporu£it krat²í kníºku Milana Mráze Smyslové
vnímání a £as v Aristotelov¥ �loso�i (2001).

Tomá² Akvinský : Theologická Summa (1937-1939).
Vynikající £eský p°eklad olomouckých dominikán· z latinského originálu. Ob-
sáhlé dílo o cca 5500 stranách. Pro nep°ipraveného £tená°e ov²em velmi obtíºné.
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