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A samozřejmě… 
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Co je to gyroskop?!
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➢Obecně volný rotační setrvačník zachovávající svoji osu rotace

➢Vynálezce prvního gyroskopu v roce 1852 demonstroval fr. Fyzik 
Léon Foucault

➢Za gyroskop lze považovat cokoli schopno zachovat svoji osu rotace

➢Gyroskopický efekt



Jean Bernard Léon Foucault
(1819-68)

➢Francouzský fyzik (lékař)

➢Experimentální fyzika

➢Vyšetřoval šíření světla a tepla

➢Foucaultovo kyvadlo

➢Gyroskop (r.1852)

➢Foucaultovy vířivé proudy

➢Otáčení Země
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Ukázka Foucaultova
kyvadla
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Mat/Fyz popis
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Mat/fyz popis
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Rotace, Precese, Nutace
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Trocha Astronomie
• Země i ostatní planety jsou 

též jakýsi přírodní gyrokop

• Koná též Rotaci, Precesi i 
Nutaci

• Precesní oběh Země je 
přibližně 25 780 let = 
Platónský rok (Polárka 
𝛼 𝑈𝑀𝐼, za 12 000 let Vega 
(Lyra))

• Nutace vyvolána například: 
mořské proudy, slapové síly, 
gravitační pole ostatních 
těles okolo Země 
(23,5° (21,92°; 24,3°))
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Využití v praxi
Pro zábavu
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Samozřejmě jasnou volbou!!!
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V letectví
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Ve vesmíru – stabilita satelitů a družic

15Gravity Probe B (NASA)



Něco zajímavého ;-)
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…?!
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Moje experimenty ,aneb
„Metoda pokus omyl (spíš ten omyl)“
„Porovnání úhlové frekvence precesního otáčení pomocí vzorce a 
vzorce, ale trošku jinak“

1.Výpočet přes parametry setrvačníku.

Vzdálenost těžiště setrvačníku a počátku otáčení na ose otáč. prec. pohybu.
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Hmotnost setrvačníku
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Délka natahovacího provázku
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Začátek

KonecOdměřeno 70 centimetrů natahovací zóny
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Poloměr setrvačníku

• Předpokládejme, že setvačník je „přibližně válec“

• Tedy pro výpočet momentu setrvačnosti použijeme vztah: 𝐼 =
1

2
𝑚𝑅2
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Teď ten zbytek (to nejhorší) :-) 

Měření času roztočení 70 centimetrového provázku a výpočet úhlové frekvence 
vlastního otáčení setrvačníku.
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Celkový výpočet přes parametry setrvačníku
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2. Přes měření periody 
otáčení prec. pohybu
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36 𝑟𝑎𝑑 𝑠−1 ≠ 3,34 𝑟𝑎𝑑 𝑠−1



Možné příčiny vskutku odlišného výsledku

• Úplně špatná a stupidní metoda měření

• Nepřesné měření času a dalších veličin

• Podmínky okolí

• Nedokonalý setrvačník (gyroskop) se 
značným třením

• Nevyzpytatelné chování rotujících objektů

• (úplně fatální chyba ve výpočtu)
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Něco zajímavějšího

Přistupte blíže! :-)
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Provazochodec
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Holubička
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Kolotoč
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Prostě kolo
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Poděkování! ;-)

• RNDr. Davidu Břeňovi Ph.D. za příjemné konzultace při vysvětlení 
gyroskopického jevu.

• Ing. Vojtěchu Svobodovi CSc. A) Za (úspěšné) rozmluvení šíleného projektu.

B) Za cenné rady do začátku badatelského       
počínání.

C) Kritiku mého prezentování ať už bylo  
jakékoli :-)

• Stránce Unium.cz za úspěšné zkopírování celých jmen obou výše 
jmenovaných kolegů.
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Případné otázky-1

Proč se gyroskop při snížení otáček setrvačníku začne otáčet ještě více v precesním 
pohybu?!
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Případné otázky-2

Potenciální otázka pana Svobody: „Proč ten pes?!“
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Plán B - Gyroskop na vesmírné stanici + domácí 
stabilizase

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=xQb-N486mA4

https://www.youtube.com/watch?v=XBXvHZ8akT4
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Plán B – Setrvačníkový uchovávač energie + Prof. 
Water Lewin s tříosým gyrokopem

https://www.youtube.com/watch?v=i0BYkVvPuFU&t=25s

https://www.youtube.com/watch?v=ekzwbt3hu2k
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Změna projektu
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Gyroskop

Rotace



JET Engine is coming…
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Děkuji za pozornost! :-)
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