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Keplerovy zKeplerovy záákonykony

Keplerovy Keplerovy zzáákony jsou tkony jsou třři i fyzikfyzikáálnlníí zzáákony kony 
popisujpopisujííccíí pohyb pohyb planet planet kolem kolem Slunce.Slunce.



PrvnPrvníí KeplerKeplerůův zv záákonkon

Planety se pohybujPlanety se pohybujíí po elipspo elipsáách mch máálo odlilo odliššných ných 
od kruod kružžnic, v jejich spolenic, v jejich společčnnéém ohnisku je m ohnisku je 
Slunce.Slunce.



Druhý KeplerDruhý Keplerůův zv záákonkon

Plochy opsanPlochy opsanéé prprůůvodivodiččem planety za jednotku em planety za jednotku 
ččasu jsou konstantnasu jsou konstantníí..

PrPrůůvodivodičč planety je spojnice planety je spojnice hmotnhmotnéého stho střředuedu planety s hmotným stplanety s hmotným střředem Slunce. edem Slunce. 

Velikost i smVelikost i směěr prr průůvodivodičče se pe se přři pohybu planety kolem Slunce neusti pohybu planety kolem Slunce neustáále mle měěnníí..

Plochy    S1 = S2Plochy    S1 = S2

Rychlosti   Rychlosti   vp vp >> vava



DDůůsledek:sledek: rychlost planety se mrychlost planety se měěnníí s jejs jejíí vzdvzdáálenostlenostíí od Slunce. od Slunce. 

V nejvzdV nejvzdáálenleněějjšíším bodm boděě drdrááhy A (afhy A (aféélium) je rychlost planety lium) je rychlost planety 
nejmennejmenšíší a v nejblia v nejbližžšíším bodm boděě drdrááhy kolem Slunce P (perihelium) hy kolem Slunce P (perihelium) 
je rychlost planety nejvje rychlost planety nejvěěttšíší. . 



TTřřetetíí KeplerKeplerůův zv záákonkon

PodPodííl druhých mocnin obl druhých mocnin oběžěžných dob dvou ných dob dvou 
planet se rovnplanet se rovnáá podpodíílu tlu třřetetíích mocnin jejich ch mocnin jejich 
hlavnhlavníích poloos.ch poloos.

Tento zTento záákon platkon platíí v tomto tvaru jen tehdy, jsouv tomto tvaru jen tehdy, jsou--li li hmotnostihmotnosti planet planet 

zanedbatelnzanedbatelněě malmaléé ve srovnve srovnáánníí s hmotnosts hmotnostíí SlunceSlunce, co, cožž je u planet je u planet 

SluneSluneččnníí soustavysoustavy splnsplněěnono



InternetovInternetovéé odkazy :odkazy :

http://fyzweb.cz/materialy/aplety_hwang/KeplerovyZakony/Kepler_chttp://fyzweb.cz/materialy/aplety_hwang/KeplerovyZakony/Kepler_cz.htmlz.html

http://www.http://www.spszlspszl..czcz/~/~vascakvascak/moje//moje/flashletsflashlets//keplerkepler..phpphp




