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O VIRGULI  A  PROUTKAŘENÍ VE SVĚTLE PŘÍRODNÍCH ZÁKONŮ
1. Úvod

Virgule a proutkaření - pojmy, které znamenají po staletí něco tajemného, nevysvětlitelného. V odborné literatuře se
dovíte o zdařilých průzkumech podzemních prostor, jak mají vypadat detekční pomůcky, jaké má mít úspěšný teles-
tét vlastnosti, o vyjímečných vlastnostech telestétů, nakonec, že proutkaření se naučí každý člověk.
Přestože výsledky průzkumů - vyhledávání neviditelných podzemních objektů detekčním nástrojem - virgulí - jsou
přesné, bývají zpochybňovány, protože jsou přisuzovány subjektivnímu názoru proutkaře, jeho vyjímečným vlastnos-
tem a schopnostem;  proutkaření bývá nezaslouženě označováno za pavědu. Nebylo dosud vysvětleno, proč a jak
virgule funguje.

Po dlouholetých zkušenostech, kdy mi při mé profesi projektanta pozemních staveb pomáhala virgule identifi-
kovat podzemní inženýrské sítě a objekty, nosné tyčové prvky, ukryté ve stropních konstrukcích, kdy jsem si byl
stoprocentě jist, že znám přesně polohu objektu (anomálie) podobně, jako ostatní proutkaři, jsem nevěděl, proč se
detektor v místě anomálie natočí do směru tohoto objektu, jsem začal zkoušet v laboratorních podmínkách, co je
příčinou této výchylky detektoru.

Závěr provedených experimentů dává přesvědčivý důkaz, že virgule reaguje na základě vzájemného spolupůso-
bení hmoty detektoru virgule s hmotnými tělesy anomálie, na zemském povrchu, dle 318 let starého zákona novově-
kých myslitelů, počínaje Mikolášem Koperníkem, Keplerem, Glilo Galileem a Isaakem Newtonem, který ve svém díle
„Matematické základy přirodovědy“ definoval tří pohybové zákony, vysvětlující vzájemný vztah hmotných těles vyjma
zákona všeobecné gravitace. Tyto zákony jsou na zeměkouli platné, žádný tvůrce teorií je nemůže měnit.

Definuji proto teorii, vysvětlující reakci detektoru virgule na existenci hmoty anomálie. V předkládané teorii se
bude jednat výhradně o proutkaření při diagnostikování anomálií v prostoru okolí zemského povrchu - podzemních
inženýrských sítí, dutin, chodeb, podzemních zdrojů soustředěné spodní vody, nosných prvků v uzavřených stropních
konstrukcích, objektů ve vzdušném prostoru. Nezasahuji přitom do problémů psychotroniky, související s léčitel-
stvím, diagnostikou poruch orgánů lidského těla ap., kterým nerozumím ale kterým věřím.

Když už jsem přišel k poznání, jak a proč virgule funguje, cítím téměř za povinnost informovat o zjištěných
zkušenostech širší veřejnost psychotroniků a badatelů

Formulace těžišťové teorie:

Detektor virgule se natočí vlivem dostředné síly hmoty detektoru, způsobené pohybem po kruhové dráze,
rovnoběžce místa zeměpisné šířky kolem osy zeměkoule směrem do výslednice (těžiště) dostředných sil
množiny okolních hmotných těles anomálie, jichž se stala součátí.

Pro pochopení celé problematiky je nutno vysvětlit některé pojmy a cestu, která vedla k poznání výšeuvedených
zákonitostí.

2. Co rozumíme pod pojmem anomálie:
Dle naučného slovníku jde o slovo řeckého původu a znamená vyjímku, odchylku od normy, rozdíl mezi předpokláda-
nou a skutečnou hodnotou, při geofyzikálním průzkumu se využívá k hledáním ložisek surovin.
Pro náši teorii rozlišujme anomálii a) přímkovou, b) bodovou.
ad a) přímková anomálie:
Puklina v podzemním skalním masivu, podzemní zlom, umělý zásah do kompaktního terenu (zasypaná rýha), vedení
inženýrských sítí podzemní kabely i nadzemní kabely a dráty el. vedení,  kanalizační, vodovodní, plynovodní potrubí,
podzemní dutiny, sklepy. Ve stavebnictví liniové prvky v uzavřených nepřístupných stropních konstrukcích (stropní
trámy). K velkému překvapení přímkovou anomálií, na kterou reaguje detektor virgule je i natažená tenká nit, položená
na podlahu.
ad b) bodová anomálie:
Těžiště nahromaděné podzemní vody (vhodné pro umístění studny), podzemní pilota, zasypaný vrt, jakýkoliv bod na
terenu (sloup), nebo v místnosti jakýkoliv předmět. Letadlo či heliptera ve vzdušném prostoru, měsíc, slunce.
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DRŽÍ SE CELOU RUKOU NEBO PRSTY ZA SVISLOU ČÁST, VOLNÝ POHYB HORIZONTÁLNÍ DRŽÍ SE PALCEM SHORA, MALIČKEM ZESPODU  VOLNÝ POHYB HORIZONTÁLNÍ

 drát ø 2-5 mm (25/10 cm) drát ø 2 mm,zaražený do polystyrenu

polystyren tl 20 mm 20x 5cm
drát ø 2-5 mm (15/10 cm)

15 x 8 cmpolystyren tl 20 mm

osa hřebík, či drát ø 2 mm,zaražený do polystyrenu

PŮD OR YS Y

3. Virgule:
Společnou vlastností všech detekčních pomůcek je detektor se svým centrem (těžištěm) a mimostředně umís-
těný pól, jímž prochází osa detektoru (svislá, či vodorovná), kolem níž se může těžiště detektoru otáčet ve směru
vodorovném či svislém.Toto důmyslné zařízení, umožňující detekci podzemních anomálií, bylo po léta používáno,
aniž by aktéři průzkumů znali fyzikální podstatu, na základě které je detekce prováděna. Přestože průzkumy, prová-
děné virgulí dávaly bezpochybně levně dobré a přesvědčivé nálezy anomálií, byl jejich význam zlehčován, mnohdy
považován za pavědu. Mylně se ve všech vědeckých pracech přisuzovala dominantní zásluha aktérům výzkumu,
zvláštním schopnostem, morálním vlastnostem, dobrým zdravotním stavem .......atd senzibilů, místo zralé úvahy o
fyzikálních zákonech, kterými je virgule interakcí s anomáliemi ovlivňována.
Typy  virgulí  a  jejich  reagování  na  anomálie
1) Virgule se svislou osou s volným pohybem horizontálním (drží se jednou rukou)

Všechny virgule se otáčí v horizontální rovině svým těžištěm směrem k těžišti anomálie. Ukazují pouze půdorysnou polohu a směr.
U přímkové anomáie (chodeb, inženýrských sítí a pod) přesně nad půdorysem obrysu či osy anomálie a ve směru přímkové anomálie.
U bodové anomálie (studny, piloty a pod.) směrem k těžišti této anomálie.

2) Virgule s vodorovnou osou s volným pohybem vertikálním (drží se oběma rukama)

Klasická virgule a její drátěné a pružinové napodobeniny.
Všechny virgule se otáčí kolem horizontální osy vertikálně svým těžištěm směrem k těžišti anomálie.
Virgule reaguje na anomálii, jakmile se k ní začne přibližovat. Postupně se sklání (stále k těžišti anomálie pod zemským povrchem), nad
anomálií je donucena poměrně velkou silou zaujmout polohu svislou (detektorem dolů, nebo nahoru). Zkušení proutkaři dokáží určit ze
vzdálenosti, kdy se virgule sklonila pod úhlem 45° až po svislou polohu hloubku těžiště anomálie (centrum vodního zdroje a pod.).

Virgule reaguje na objekty ve svém okolí výhradně na základě fyzikálních zákonitostí. Na její reakci nemá vliv nic jiného, než
a) tvar virgule - detektor, jeho hmota  (vodorovná část virgule), související na okraji se svislou osou otáčení, nebo

 ke svislé ose otáčení na okraji napojen.
    svislá osa otáčení kruhového průřezu  ø, napojená na detektor excentricky.

b) objekt anomálie - neživá hmota těles
c) rovnoměrný pohyb virgule a hmotných těles anomálie po kruhové dráze, rovnoběžce místa zeměpisné šířky
kolem osy zeměkoule. T.j. tečná rychlost, dostředné zrychlení, setrvačnost, hybnost, síla, interakce, tím ovlivněno
natočení detektoru virgule ke společnému působišti - těžišti.
Na  sílu, která vychýlí detektor virgule směrem k těžišti objektu anomálie nemá rozhodný vliv hmotnost těles anomá-
lie, ale vlastnosti virgule. Účinnost virgule přímoúměrná hmotnosti detektoru virgule, vzdálenosti těžiště detektoru od
svislé osy otáčení, hladkosti povrchu osy (tření) a nepřímo úměrná tloušťce osy virgule.
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Materiál virgule
Bývá mnoho dotazů na materiál, ze kterého je virgule typu L drátu?
Odpověď je snadná: svislá osa z hladkého drátu, aby nekladla otáčení velký odpor silou tření

  detektor - vodorovná část: na druhu materiálu vůbec nezáleží může být  z čehokoli:
   drát (hliníkový měděný, železný), destička polystyrenu, tenkého dřeva, násadky od pentilky a pod.

Jedinou nezbytnou podmínkou je, že musí být napojen na svislou osu excentricky.

V této práci jsem se záměrně nezmiňoval o detektoru nazvanému „kyvadlo“, které bylo hlavním stavebním kamenem dřívějších vědec-
kých  prací, snažících se objasnit jevy, které způsobují detekční schopnosti. Příčinou k reakci kyvadla nad anomálií je opět interakce
anomálie s kyvadlem, a opět ovlivňování zavěšeného závaží kyvadla k přemístění směrem k těžišti množiny hmotných bodů anomálie,
jichž se stává součástí. Složitost  tohoto problemu by nežádoucím spůsobem zkomplikovala pochopení dané problematiky.

V praxi jsem pracoval s virgulí typu L drátu - u které volnému otáčení detektoru kolem excentricky umístěné svislé osy
brání jen slabý odpor třením tenké osy virgule o sevřenou dlaň či prsty proutkaře. Virgule reaguje na skryté přímkové
podzemní objekty  tím, že se v okamžiku, kdy se ocitne osa virgule (svislá část) nad touto přímkovou anomálií, natočí
se detektor do směru této anomálie. U bodové anomálie - nahromaděné vodě v podzemí, podzemní pilotě, či letadlu
ve vzdušném prostoru se virgule natočí směrem k těžišti tohoto objektu. Je-li objektů v okolí více, směřuje virgule
detektorem směrem ke společnému těžišti těchto objektů.

Pomocí virgule lze přesně identifikovat průběh podzemních vedení inženýrských sítí, podzemních dutin a cho-
deb, polohu starých základů zbouraných pozemních staveb, polohu nosných prvků ve stropních konstrukcích atd.
Lze rovněž úspěšně identifikovat podzemní bodové objekty - nahromaděné zdroje podzemní vody (prameny), piloty
staveb. Virgule reaguje i na anomálie ve vzdušném prostoru - natočí se k letícímu letadlu, helikoptéře, i když jsou tyto
objekty vzdáleny několik kilometrů. Natáčí se za tímto pohybujícím se cílem. Je-li ve vzdušném prostoru více těchto
objektů, virgule směřuje detektorem směrem ke společnému  těžišti těchto objektů.

Experimenty
Stejně jako ostatní proutkaři jsem byl přesvědčen, že virgule mi určuje přesné údaje, které byly potvrzeny při

provádění následných stavebních prací. Proč virgule reaguje, jaká síla pohne v daném místě detektorem virgule mi
známo nebylo. V dostupné literatuře a na internetových stránkách tato otázka také zodpovězena nebyla. Hledal jsem
tedy vysvětlení tohoto úkazu na modelové situaci ve své pracovně. Vybavení této laboratoře nebylo náročné:

Skromnou laboratoř pri experimenty jsem vybavil: a) Virgulí typu „L drátu“, b) stejnými předměty c) pracovní plochou

a) Virgule typu „L drátu“:
    Jedině pomocí virgule typu „L drátu“  je možno vysvětlit, proč
     a jak reagují detekční pomůcky na předměty  anomálie, nachá-
     zející se v jejich blízkosti.

I když je tvar této virgule většinou dobře znám, uvádím její popis:
Virgule je jakýkoliv drát ø 2-5 mm (z jakéhokoliv materiálu) ve tvaru pootočeného písmene „L“. Kratší svislá část je dlouhá cca 8 cm.
Delší, vodorovná část je dlouhá cca 25 cm. Pro snadnější a srozumitelnější orientaci pojmenujme části virgule:

„osou virgule“ svislou část (osu, za kterou virguli držíme) a kolem kteréhož bodu se virgule vychyluje
„detektorem virgule“ delší - vodorovnou část virgule, která reaguje na vliv okolních těles vychýlením z původní polohy

b) stejné předměty :  K experimentu dále potřebujeme jakákoliv hmotná tělesa, představující hmotné body. Nejlépe stejného materiálu,
   velikosti a tíhy, (závaží, či naplněné lahve a pod).

c) pracovní plochu:   Pracovní plocha (třeba stůl), na které si vytýčíme pravoúhlou souřadnicovou soustavu
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Vlastní experiment jsem realizoval umisťováním hmotných bodů na různá místa pracovní plochy a sledo-
val,  jak bude virgule, umístěná pólem  nad pracovní plochou a osou nad počátkem souřadnicové soustavy
reagovat:
Nížeuvedená schemata znázorňují, jak se vychýlil detektor virgule vlivem těles „Q“, umístěných na stole

a) jedno závaží detektor směřuje k závaží „Q“

b) dvě stejná závaží, stejně vzdálená od osy
 virgule.
 Detektor směřuje mezi závaží pod úhlem  45°

c) dvě stejná závaží, druhé vzdálené od osy dvojnásob-
       ně detektor směřuje blíže ke vzdálenějšímu závaží
     (25,265°)

 pro Q1 = Q2

 tg α = a : 2a, tedy 0,50  (α = 25,265°).

d) dvě nestejná závaží:
 2Q, vzdálené od pólu o délku „a“,  Q, vzdálené od osy o
délku „2a“ - Detektor virgule směřuje opět  mezi závaží
pod  úhlem 45°

e) dvě nestejná závaží, (2Q a Q) stejně vzdálená od osy
 virgule „a“:
 Detektor virgule směřuje mezi závaží pod úhlem 25,265°
 blíže k těžšímu závaží

f) Je-li množina hmotných bodů v jedné řadě a osa
virgule se přesune nad tyto body, leží výslednice
dostředných sil v rovině, proložené těmito body
výslednicí sil zemské tíže a dostředné síly.
Jelikož virgule se stala součástí této skupiny hmot
ných bodů anomálie, musí i všechny body detekto-
ru virgule ležet v této rovině a což umožňuje volný
horizontální pohyb otáčení detektoru kolem osy.
Tento příklad je klasickým případem přímkové anomálie
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VIRGULE S MIMOBĚŽNOU POLOHOU DETEKTORU A OSY
DETEKTOR A OSA (TEDY I PÓL) NELEŽÍ V JEDNÉ ROVINĚ

Abych si ověřil, jaký je vztah mezi osou virgule a detektorem, provésdl jsem ještě
jeden experiment, ke kterému jsem použil částečně a netradičně zdeformovanou
virguli.
Svislá část virgule zůstala stejná.
Vodorovná část - detektor  - je zalomená pod úhlem 90°
Nyní budeme uvažovat, že detektor  virgule je také jedním z těles o tíze    Av .
Proveďmě tutéž operaci s touto virgulí, jak jsme učinili v prvém experimentu a)
Virgule již nesměřuje svojí delší vodorovnou částí (detektorem) k hmotnému tělesu  Q,

K tomuto hmotnému bodu směřuje spojnice osy virgule S (svislé části)
s těžištěm detektoru virgule T.

     PŮDORYS

PŮDORYSNÉ ZNÁZORNĚNÍ VYCHÝLENÍ
VIRGULE PŮSOBENÍM TĚLESA  „Q“

POZNATKY  Z  EXPERIMENTU:

1) Množina hmotných těles, umístěných na podložce způsobila vychýlení virgule.
2) Velikost výchylky byla přímoúměrná vzdálenosti od pólu virgule -  viz experiment   b),  c).
3) Velikost výchylky byla přímoúměrná hmotnosti bodu  -  viz experiment a),  d), e)
Jestliže  je výchylka přímo závislá vzdálenosti od pólu  a současně hmotnosti  bodů, potom musí být i přímo závislá na
násobku těchto dvou veličin - váha násobena vzdáleností od pólu. Toto je však moment  síly, úměrné hmotnosti  k bodu S -
ose virgule.
M = P x a.  Výsledný moment je vektorovým součtem momentů jednotlivých hmotných těles.

V experimentu jsme pro jednoduchost výkladu uložili hmotná tělesa na osy pravoúhlé soustavy (osy x a  y) s počátkem S, do kterého
jsme umisťovali pól virgule. Proto můžeme snadno vypočítat tangentu a úhel, kterým se virgule vychýlí od osy  x.

M1 = Q1 a M2 = Q2 b
tga = M1  :  M2  = Q1 a : Q2 b .....................tam máme určen úhel výchylky.
Výsledný moment z vektorového součtu je ............  M = (M1

2
  + M2

2
  )

1/2

Vzdálenost těžiště „r“ hmotných bodů od pólu virgule (bodu S) vypočteme
podílem výsledného momentu M a součtu hmotnosti bodů Q1 a  Q2 .

r = M : SQ

Dospěli jsme k  závěru, že detektor virgule virgule se natočí SVÝM TĚŽIŠTĚM směrem k těžišti hmotných bodů anomálie -
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VEKTOROVÝ SOUČET MOMENTŮ
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TĚŽIŠTĚ SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ  P1 AŽ P6

Celý problém, proč reaguje virgule na anomálie by mohla  být definován a větou:
Virgule, nacházející se v blízkosti množiny hmotných bodů anomálie se stane součástí této množiny. Je-li součástí této množiny,

musí mít  také společné těžiště. Proto se musí natočit detektorem (na němž leží těžiště virgule) kolem svilé osy -  pólu, umožňující
horizontální pohyb detektoru směrem ke společnému těžišti. Pootočení detektoru virgule kolem volného budu (pólu) není nic jiného, než
nasměrování detektoru do společného působiště - těžiště objektu anomálie.

Toto je vše pravda, ale dosud NEZNÁME SÍLU, která nám posune detektor do této polohy!!!

JAKÁ JE ÚLOHA PROUTKAŘE?    a)  drží virguli za svislou část - vyvozuje svislou sílu - reakce VB = qD . LD  + qD . LP

     (hmotnost virgule)
b)  snaží se udržet detektor virgule ve vodorovné poloze, aby se nepootočila vertikálně
     kolem bodu „b“ : (u virgule tvaru „Y“ je tomu jinak!)

     tedy proti momentu,  jímž působí tíha detektoru k podpoře „b“  MD = 0,5 qD . LD
2

     musí proutkař působit momentem opačného směru dvojicí vodorovných sil HA, HB  na
     rameni LP, aby uvedl momentem  M = -MD soustavu vnějších sil do rovnováhy.
c)  provádí vodorovný přesun osy virgule směrem k anomálii
d) Na horizontálním pootočení detektoru virgule k  těžišti anomálie či do směru liniové
     anomálie (podzemním objektem inženýrské sítě, chodby, nosníku a pod.) nemá žádný
     vliv.  Virgule, která má umožněn volný pohyb v horizontální rovině kolem svislého pólu
     virgule, se pootočí sama detektorem směrem k těžišti anomálie, jíž se stala součástí.

HORIZONTÁLNÍ KYVADLO Doposud jsme prováděli experimenty s virgulí, kterou držel průzkumník v ruce. Abychom
mohli vyloučit lidský faktor, bylo třeba jeho funkci nahradit mechanickými prostředky:
závěsem s táhlem, detektorem a  olovnicí.
1. Technický popis virgule
a) Závěsem byl háček ve stropě, či na lati na horní ploše skříně, vysunuté do prostoru pokoje.
b) Táhlo bylo z tenkého drátku, získaného odizolováním a rozebráním svazku běžné elektrošňůry, použí-
      vané v domácnostech. Podmínka co nejmenšího profilu táhla bylo zmenšit jeho odpor při kroucení
c) K táhlu byla upevněna virgule svařená z měděného drátu do tvaru písmene T, (na ležato) prostřednic
     tvím  zkrácených injekčních jehel, navlečených jednak na táhlo, jednak na horní a dolní okraj svislé
části   virgule. Tím se docílilo relativně přesného vycentrování osy virgule s táhlem.
d) Poslední, velice důležitou součástí je těžká zednická olovnice, mající funkci napínat táhlo a současně
      s tím tlačit detektor virgule k horizontální poloze.
2. Funkce virgule
Po zavěšení tohoto jednoduchého aparátu nad anomálii se začne detektor mírně otáčet kolem osy,
postupně přejde tento pohyb v mírné kývání ve vodorovné rovině,výkyv se zpomaluje až se nakonec
detektor zastaví ve směru těžiště anomálie. To zastavení není náhodné, při dalším, byť malém impulzu
se proces kývaní detektoru obnoví a opět se ustálí nad těžištěm anomálie.

Horizontální kyvadlo nám dokázalo, že VIRGULE KE SVÉMU NATOČENÍ NEPOTŘEBOVALA ANI  RUCE , ANI  SMYSLY PROUTKAŘE
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JAK  FUNGUJE VIRGULE V TERENU
Pro vysvětlení  použijeme virguli se svislou osou -  typu „L“ drátu. Virgule  reaguje na jakési pole (zóny) anomálie,
vyskytující se v našem okolí.  Nějaká pole vytváří nebo ovlivňují například přírodní nebo umělé poruchy zemské
kůry, podzemní prostory, dutiny, inženýrské sítě, nahromaděné zásoby podzemní vody a pod.

 Ruku s virgulí suneme vpřed ve směru zhruba kolmém na předpokládaný směr očekávané zóny. Špička
virgule přitom směřuje  dopředu. Jakmile se pól virgule objeví nad zónou - anomálií, virgule se v zóně natáčí
souhlasně se směrem anomálie (plocha proložená virgulí splývá s plochou zóny).  Virgule ukazuje pouze průběh
zóny, nerozlišuje se orientace. Virgule v zóně reaguje podobně, jako cívka v magnetickém poli. Pokud se začne
odchylovat ze zóny, jakoby se v ní indukoval proud, který ji zase vrátí zpět. Proutkař cítí v prstech právě změnu
polohy! Abychom cítili v prstech změnu (pootočení), musíme s virgulí do zóny „najiždět“; V místě křížení zón se
velmi špatně měří. Virgule se nastavuje do různých směrů (natáčí se nám směrem do těžiště těchto křížících se
zón). Prochází li průzkumník s virgulí nad zkoumaným terenem, v okamžiku, když se ocitně osa virgule (pól) nad
anomálií (inženýrskou sítí, hranou podzemní chodby a pod), tedy v zóně anomálie, popotočí se virgule směrem
totožným s půdorysem anomálie, posune-li se ruka s osou před, či za půdorys anomálie, vrací se virgule do
původní polohy před průzkumníka. Takto lze detekovat postupně celý půdorys podzemního objektu. Zde, u liniové
anomálie vykazují několikerá měření rovnoběžnost. U bodové anomálie (studna, vodní zdroj) se natočí virgule do
směru půdorysu těžiště tohoto bodu. Dvěma (či více) měřeními určíme zcela přesně polohu těžiště této anomálie.
Virgule reaguje i na ostatní anomálie: Natočí se detektorem směrem ke slunci, směrem k měsíci. směrem k
letadlu, či helikoptéře. Dokonce v případě dvou těles na obloze, směřuje k jejich společnému těžišti. Provedené
experimenty, zkušenosti z praxe a pozorování chování virgule i na tělesa ve vzdušném prostoru dávají jednoznač-
nou odpověď, že detektor virgule typu „L“ drátu se vychýlí do směru k těžišti anomálie.

Jaká síla způsobuje výchylku virgule:
Při provádění experimentů jsem byl přesvědčen, že otázka „proč a jak virgule funguje“ je vyřešena a zodpovězena
její interakcí s objektem anomálie, společným těžištěm s tímto objektem a tím nutností pootočit se do společného
těžiště. Bylo mi vytýkáno a zpochybňováno mé tvrzení, že popsané experimenty není možné vysvětlit na základě
jediného v současné době známého působení mezi tělesy - Newtonova gravitačního zákona. Podle Newtonova
gravitačního zákona se každá dvě tělesa přitahují navzájem silou přímoúměrnou součinu jejich hmot a nepřímo-
úměrnou čtverci jejich vzdálenosti.:
síla  f = k . (m1m2) : r2 kde   „k“ je gravitační konstanta,  „m1   a  m2“  hmoty přitahujících se těles,  „r“     vzdálenost
přitahujících se těles. Jelikož gravitační konstanta má hodnotu  6,674.10-11 N m2 kg-2 , jedná se o sílu velmi malou,
která nemůže pohnout virgulí.

Přesto musíme hledat sílu, která na virguli působí .

Celková síla působící  mezi tělesy je vyjádřena vektorovým součtem všech elementárních sil ∆fik       f = Σ ik ∆fik

Snažil jsem se vypočítat, jaká síla způsobí pootočení virgule směrem k měsíci:  výsledek.....   4,410.10-5  N
                směrem ke slunci: výsledek.....   7,643.10-8  N

    směrem k letadlu:  výsledek.....   3,535.10-15 N
Příliš malé síly, přesto reakce virgule na tyto objekty, přitom je hmatem poznatelná.  ???

Přestal jsem důvěřovat těmto závěrům, vycházejícím z newtonova gravitačního zákona, kterými jsem si
chtěl zdůvodnit reakci virgule na předměty anomálie a zkusil jsem porovnat výpočet změny polohy virgule do
těžiště hmotných bodů anomálie s výpočtem výslednice součtu sil, vypočtených dle Newtonova gravitačního
zákona a srovnal jsem výpočet výchylky detektoru  virgule dle do těžiště těles dle zkušeností z experimentu s
výpočtem výslednice vektorového součtu sil, kterými se tělesa anomálie a detektoru virgule navzájem přitahují dle
Newtonova gravitačního zákona: Výsledek by měl být totožný.
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Pro obě varianty jsem umístil v pravoúhlé soustavě (s osami x a y) dvě tělesa
Q1=100 kg, Q2= 200 kg a osu virgule (pól) do počátku soustavy dle nákresu
a vypočítal jsem
a) směrnici těžiště výslednice momentů dle těžišťové teorie
b) směrnici sil výslednici sil, působících na virguli dle Newtonova gravitačního zákona

 a) Výpočet  těžiště:      vektorový  součet momentů

          M1 = 6,708 . 100 = 670,8 kgm
          M2 = 3,000 . 200 = 600,0 kgm

b) Výpočet  výslednice sil dle Newtonova gravitačního zákona
     vektorový  součet sil

         r1= 6,708 -  0,075 = 6,633 m
          r2= 3,000 - 0,075 = 2,925 m
          hmotnost virgule měď ø3mm:
          q = 0,15.2.0,0608 = 0,01824 kg

P1 = (0,01824 . 100 . 6,67,10-11) : 6,6332 = 2,765 .10-12N
P2 = (0,01824 . 200 . 6,67,10-11) : 2,9252 = 2,844 .10-11N

Výsledky výpočtu  úhlu „β“ mezi výslednicí a základní osou  „x“  byly u dvou variant  značně rozdílné:
Výsledek výpočtu  výslednice vektorového součtů momentů od osy virgule směrem do těžiště hmotných bodů Q1 a Q2  (alt. a)
pod úhlem β=56,30° odpovídá skutečnosti, ověřené v experimentech.
Naopak výsledek výpočtu výslednice vektorového součtu sil, kterou na sebe navzájem působí virgule s body anomálie  Q1 a Q2  (alt. a)
dle Newtonova gravitačního zákona pod úhlem β=84,975° je  nesprávný - tyto síly dle Newtonova gravitačního zákona nezpůsobují změnu
směru polohy virgule!

Princip těžišťové teorie
Množina hmotných bodů anomálie má své působiště v jediném bodě - v jejich těžišti. Součet momentů hmot těchto bodů ke
společnému působišti (těžišti) je roven nule - soustava hmotných bodů je v rovnováze. Umístíme-li do blízkosti množiny
hmotných bodů anomálie další hmotné těleso, stanou se hmotné body tohoto tělesa součástí množiny anomálie, vznikne
přírustek momentů těchto nových bodů ke společnému působišti (těžišti), tedy i posun společného těžiště směrem k přidanému
hmotnému tělesu, aby byla tato rozšířená soustava v rovnováze a součet momentů hmot k těžišti nulový (Σ  Mi=0).

Totéž se stane, umístí-li se do této zóny virgule. Hmotné body virgule se stanou součástí hmotných bodů anomálie.
Kdyby měla virgule svoji osu, kterou drží proutkař v ruce, v těžišti detektoru virgule, moc pozoruhodného by se nedělo -
detektor by na působení objektu anomálie nereagoval, jen by se posunulo společné těžiště směrem k detektoru této virgule.

Umístí-li se však do této zóny virgule, mající svoji osu excentricky umístěnu mimo těžiště detektoru, detektor se natočí
svým těžištěm podél své osy směrem k novému společnému těžišti anomálie.

Moment hmoty, který uvádí celou soustavu do rovnováhy (Σ  Mi=0) je hmotnost detektoru virgule násobena vzdálenos-
tí těžiště detektoru virgule k těžišti celé soustavy. Pokud detektor virgule nesměřuje od osy virgule k těžišti celé soustavy, je
virgule v nestabilním stavu. Jelikož osa virgule i detektor (hmotné body detektoru) jsou jedním objektem, neposuvně drženým
za excentricky umístěnou osu, musí se těžiště detektoru pro vytvoření rovnovážného stavu posunout do směru: osa virgule -
společné působiště.  Virgule mění svoji polohu pootáčením se kolem osy  tak,aby těžiště detektoru směřovalo do přímky mezi
osou virgule k těžišti celé soustavy. Tehdy hmota virgule (všechny hmotné body virgule) splňují podmínku rovnováhy celé
soustavy -  (Σ Mi=0). Součet momentů hmot těchto bodů ke společnému působišti (těžišti) je roven nule - soustava hmotných
bodů je v rovnováze.

Pootáčení virgule do této rovnovážné polohy registruje proutkař svými smyslovými orgány - hmatem, zrakem.
Toto jest jediný důvod detekční funkce virgulí.

Stačí zkusit vložit kterémukoliv proutkaři do rukou virguli  s osou otáčení v těžišti detektoru, tedy ve tvaru písmene  „T“,
kterou bude držet za svislou část a zjistíte, že mu virgule nebude vůbec reagovat na existenci objektů anomálie, ač má pro detekci
dle dosavadních vědeckých teorií všechny předpoklady. Bez excentricky umístěného detektoru virgule od osy nic nedokáže, ač
si myslí stejně jako tisíce sledovaných proutkařů, že podvědomě poroučí svalům k pootočení virgule.
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Teorie výpočtu těžiště a vliv hmoty těles na polohu těžiště
Pokusím se vysvětlit tuto zákonitost postupnou metodou -  Per partes
a) Společné působiště dvou hmotných bodů ∆m1 a ∆m2 vzdálených od sebe délku R - (těžiště těchto dvou bodů T)
    leží na úsečce mezi těmito dvěma body a jeho vzdálenost   r1 a r2 od každého bodu je nepřímoúměrná hmotnosti
    těchto    hmotných bodů.
    Součet součinu hmot těchto bodů ∆m1 a ∆m2  se vzdálenostmi od společného působiště (těžiště) r1 a r2 je roven nule.

Totéž platí i o společném působišti dvou hmotných těles,  m1 a m2 kde těžiš
tě těchto dvou hmotných těles leží na úsečce mezi těžišti těchto dvou těles,
jeho vzdálenost od každého těžiště tělesa je nepřímoúměrná hmotnosti těch
to hmotných těles.

m1.r1 + m2 . r2 = 0 r1 + r2 =  R
r1  = m2 . R : (m1 - m2)

      b) Soustavu hmotných těles Q1 a Q2 můžeme nahradit jedním tělesem o celkové
hmotnosti obou těles m3 = (m1 + m2) a umístěným v těžišti T .
Nic se nezmění, výsledný stav obou případů je totožný.

     c) Přidáme-li dále k soustavě hmotných bodů další hmotné těleso m4  s těžiš-
těm  t4, vzdálené od těžiště T náhradního tělesa m3 na délku R1, posune se
těžiště z bodu T do společného působiště T1

Platí nyní opět že součin hmot těchto dvou těles m3  a m4 se vzdálenostmi od
společného působiště (těžiště)  r3 a r4  je roven nule. Těžiště těchto dvou
hmotných těles leží na úsečce mezi těžišti dvou těles m3  a m4, jeho vzdále
nost od každého těžiště tělesa je nepřímoúměrná hmotnosti těchto hmot-
ných těles.

Q3.r3 + Q4 . r4 = 0 r3 + r4 =  R1

r3  = Q4 . R1 : (Q3 - Q4)
     d) Je pochopitelné, že stejnou polohu bude mít těžiště T1 i pro původní soubor

dvou těles Q1 , Q2  , přidáme-li hmotné těleso Q4  jako v předešlém  případě c)
Součet součinu hmot všech těles (Q1 , Q2 a Q4) se vzdálenostmi od spo-
lečného působiště (těžiště)(1r1, 1r2a r4) je opět roven nule.

Q1.1r1 + Q2 .1r2 + Q4 . r4 = 0 ΣQ = Q1+ Q2+ Q4

Vložme nyní do místa těžiště t4  ( viz schema c)) místo hmotného tělesa m4 virguli ve tvaru písmene T, tedy s osou O
(svislou částí), umístěnou v těžišti detektoru. Nic podstatného se nestane. Působením hmoty virgule qv, jež se stane
rovněž součástí hmotných těles se jen posune těžiště T směrem k virguli - těžišti  t4, obdobně jako v případě c) a d),
kdy změnu polohy těžiště způsobilo hmotné těleso m4. Tento přesun těžiště však nezaregistrujeme. Vodorovná část
této virgule však nebude reagovat na přítomnost hmotných těles m1 a m2.

Nyní vložme do stejného místa (t4) virguli ve tvaru písmene L, tedy s osou
(svislou částí), umístěnou excentricky od  těžiště detektoru - (na okraji de
tektoru).
Opět se přesune těžiště T směrem k virguli -bodu t4, které rovněž nezaregis
trujeme, Co však nemůžeme přehlédnout, pootočení detektoru kolem osy
virgule směrem ke společnému těžišti T1 soustavy hmotných těles m1,m2a qv.
Součet součinu hmot všech těles (m1 , m2 a qv) se vzdálenostmi od společ
ného působiště (těžiště)(1r1, 1r2a r4) musí být opět opět roven nule.

m1.1r1 + m2 .1r2 + qv . r4 = 0 Σm = m1+ m2+ qv

Aby nastala tato rovnovážná poloha, musí směřovat rameno r4 od osy virgule( O) přes těžiště virgule tv k výslednici
skupiny hmotných těles - k těžišti T1. Tvar virgule umožňuje, aby se detektor otáčel kolem osy bez kladení většího
odporu třením. Moment hmoty virgule qvs ramenem r4  musí být na spojnici bodů tv - T1. Jelikož virgule je jedno
hmotné těleso, musí rovněž rameno r4 procházet pevným bodem virgule - osou O.

Proto se musí detektor virgule pootočit kolem své osy směrem ke společnému těžišti skupiny hmotných  bodů
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Co nám experimenty napověděly:
Všechny experimenty přesvědčivě dokazály, že detekční nástroj virgule se stává v blízkosti množiny hmotných
bodů anomálie její součástí, mající  jedno společné působiště - těžiště. Je-li virgule součástí této množiny, mu-
sí těžiště detektoru virgule směřovat od její neposuvné osy směrem do tohoto společného těžiště celé množiny.
Nezodpovězenou otázkou zůstává, proč tomu tak je, jaká síla způsobí pootočení detektoru virgule.

 Teorie
Z jedné publikované přednášky z roku 1999 jsem se dověděl, že „vědci a senzibilové si vždy kladli otázku, jak

a proč vlastně virgule funguje. Vzniklo mnoho teorií, které se snažily vysvětlit tento jev. Některé vznikly na základě
pokusů, které správně či nesprávně vyložili do svých teorií. Jiné vznikly na základě pouhých úvah.....Tyto teorie jsou
vytvořeny tak, že se vezme již nějaká známá a hotová fyzikální či jiná pravdivá práce nebo teorie. Dotyčný „výzkum-
ník“ se snaží vysvětlit fungování virgulí podobných jevů tím, že se snaží tyto jevy naroubovat na onu pravdivou práci
či teorii. Dalšími teoriemi jsou práce, které jsou doslova „vycucány z prstu“, nemají hlavu ani patu. V takové práci se
vyzná snad pouze autor. Tyto teorie jsou charakteristické značnou složitostí a nepochopitelností výkladu, který
doprovázejí složité vzorce pro různé výpočty něčeho, co by mělo teorii potvrdit. Závěrem o tzv. „šílených teoriích“ je
poučení, že při hledání těch správných a pravdivých teotií se musíme vždy spolehnout na svůj „selský rozum“. Snad
se dobereme kvalitních výsledků ve své práci“.

Beru vážně poučení z výšeuvedeného projevu přednášejícího, vyhnu se „šíleným teoriím“, spolehnu se na
zdravý selský rozum, abych se dobral kvalitního výsledku ve své práci. Musím ale zdůraznit, že teorie klasické fyziky
- kinematika - (pohyby těles přímočarý, zrychlení, křivočarý pohyb a jeho zrychlení, kinematika tuhého tělesa)
a Dynamika, (jejíž základní principy definoval v roce 1687 Isaac Newton ve svém díle „Matematické základy přírodo-
vědy“ - Tři  Newtonovy zákony) jsou platné dosud. Učí se jim hned na začátku látky předmětu fyzika na základních,
středních a vysokých školách. Měli by je znát i vědci, hlásající teorie o reagování virgulí díky téměř božským schop-
nostem a vlastnostem proutkařů.

Nesnažím se o naroubování těžišťové teorie funkčnosti virgule na tyto platné přírodní zákony. Pro zdůvodnění
správnosti teorie je ale musím použít!!! Je velkou chybou a škodou, že za celou dobu existence Newtonových zákonů
nebyl vysvětlen vědeckými pracovníky tak banální problem, jako je na zemském povrchu vzájemné působení hmot-
ných těles, jako je funkce reagování ohnutého drátu při interakci s hmotnými tělesy v jeho okolí. Pravděpodobně se o
takovou banalitu, jako je virgule nezajímali.

Přitom virgule byla a bude vždy významným pomocníkem v technické a průzkumné praxi, stejně jako je ve
stavebnictví a zeměměřičství nezbytná olovnice pro stanovení svislé polohy, vodováha či nivelační přístroj a jiné, dnes
již dokonalé měřící pomůcky, k jejichž urovnání slouží zařízení, využívající zemské tíže na základě interakce s
těžištěm země.

Závislost síly tíže na zeměpisné šířce místa.
Výtah textu z celostátní vysokoškolské učebnice, vydané nakladatelstvím ČSAV v roce 1953  Kurs fysiky I, autoři Friš - Timoreva, překlad

kolektivu katedry fysiky VTA v Brně, vědecký redaktor prof. Dr Jan Potoček

„Užívání sil setrvačnosti je velmi výhodné pro řešení úloh mechaniky ze stanoviska pozorovatele, nalézajícího se ve
zrychlené soustavě. Takovou otáčející se soustavou je mimo jiné zeměkoule, konající denní otáčivý pohyb.
Proto při přesném studiu různých mechanických dějů odehrávajících se na zemském povrchu nesmíme
zanedbat síly setrvačnosti vznikající denní rotací. Tyto síly jsou malé, proto je můžeme mnohdy zanedbat a

přibližně považovat zemi za inerciální vztažnou soustavu. Avšak v mnohých
případech není možno otáčení země kolem její osy zanedbat“. Vezměme
vážně tuto poučku a snažme se vysvětlit následné otázky:

Proč se virgule natočí  směrem k těžišti anomálie? Jaká síla způsobí
pootočení detektoru virgule?
Abychom si mohlil vysvětlit tento jednoduchý problem, musíme si uvědo-
mit, že žijeme na zemském povrchu.  Na zeměkouli, obíhající kolem slun-
ce po eliptické dráze a otáčející se kolem své osy. Myslíme si, že stojíme v
klidu na místě, letíme přitom se zemí vesmírem kolem slunce  rychlostí 4741 m/sec.

PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de


12

ϕ

46
4 

m
/s

cr

29
8 

m
/s

R=6378 km

R=40969 km

dostředná  síla
Fn = m.0,0337 cosϕ

BOD m

cR

T

svislá síla
Fg= m.g

výsledná síla   F = F g
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Hlavní pozornost však musíme věnovat důsledkům rotace země kolem

své osy,  jak rotace ovlivňuje  vzájemné působení těles na zeměkouli -  hmotných

těles na zemském povrchu, pod zemským povrchem a konečně  i těles ve vzduš-

ném prostoru. Přestože máme pocit, že stojíme v klidu na místě, pohybujeme se na

našem zemském  „kolotoči“ po kruhové dráze rovnoměrnou rychlostí po trase rovno-

běžky zeměpisné šířky místa, na kterém stojíme, rychlostí (průměrně nadzvuko

vou), která je na různých místech země dle zeměpisné šířky různá. Na rovníku je

rychlost  464m/s  (= 1670 km/hod.)

Pro názornost: V Praze na zeměpisné šířce ϕ = 50,05° je tato rychlost  297,846 m/sec, což je 1072 km/hod.

Při tom si ani neuvědomujeme, že stojíme v poloze oproti rovině otáčení nakloněni pod úhlem zeměpisné šířky místa,

na kterém stojíme

Stejnou tečnou rychlostí se pohybují po kružnici i hmotná tělesa v našem okolí. (viz přehledná tabulka)

Pro vysvětlení důsledků pohybu hmotných těles po kruhové dráze na povrchu zeměkoule, musíme připome-

nout několik základních poznatků z klasické fyziky - fyzikálních základů mechaniky: Uvedu pouze nejpotřebnější

pravidla a vzorce, potřebné k pochopení výkladu.

FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY MECHANIKY
Přehled použitých veličin, značek a jednotek:

VELIČINA JEDNOTKA

NÁZEV ZNAČKA VZTAH NÁZEV ZNAČKA ROZMĚR

hmotnost     m  kilogram kg kg
síla     F  F = ma newton N m kg s-2

rychlost     v   v = ∆l/∆t metr za sekundu m s-1 m s-1

úhlová rychlost     ω         ω = ∆ϕ /∆t radián za sekundu rad s-1 s-1

zrychlení     a   a = ∆v/∆t metr za sekundu na druhou m s-2 m s-2

hybnost      p   p = mv kilogrammetr za sekundu kg m s-1 kg m s-1

kromě hmotnosti  „m“ jsou všechny veličiny vektorové, vztahují se na ně pravidla vektorových součtů

ZÁKLADNÍ ZÁKONY DYNAMIKY - Newtonovy pohybové zákony

1. Newtonův zákon - Zákon setrvačnosti (inertia)
Každé těleso setrvává ve stavu klidu nebo ve stavu rovnoměrného přímočarého pohybu, pokud není nuceno tento stav
měnit vlivem jiných těles.
(absolutní pohyb v absolutním prostoru) - inerciální souřadná soustava

2. Newtonův zákon - Síla a hmota
Změna pohybu je úměrná působící síle a děje se v tom směru, ve kterém síla působí.
Jenom působením jedněch hmotných těles na druhé může změnit stav jejich pohybu, což znamená, že se mění
rychlost tělesa - těleso nabývá zrychlení. Síla charakterizuje takové působení jedněch těles na druhé, které má za
následek, že tělesa nabývají zrychlení. Obecně: Tělesa vyvolávají vzájemným působením změny tvaru - vzájemně se
deformují. Při současném působení několika sil nabývá těleso takového zrychlení, jako by nabylo účinkem, jedné
síly, která se rovná vektorovému součtu daných sil. Tato jedna výsledná síla prochází společným působistěm -
(těžištěm ostatních sil)
Fyzikální veličiny: rychlost    v          v = ∆l/∆t metr za sekundu m s-1 m s-1    vektor

zrychlení     a          a = ∆v/∆t metr za sekundu na druhou m s-2 m s-2 vektor
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Ze druhého Newtonova zákona o síle a hmotě „změna pohybu je úměrná působící síle a děje se v tom směru, ve
kterém síla působí“    vyplývá závěr:
zrychlení a, které těleso má, je přímoúměrné síle F,  která na něj působí a nepřímoúměrné hmotě tělesa m.

a = F. m-1 (rovnice je základní rovnicí dynamiky).
Z toho plyne, že dostředná síla F je přímoúměrná hmotě tělesa m a velikosti dostředného zrychlení an

 F = an . m
Síla F a zrychlení an   jsou vektorové veličiny a směřují v rovině otáčení do středu kružnice otáčení.
Kromě síly F působí na tělesa síla tření Ftř, které má vždy opačný směr jako síla F.  Pak je zrychlení a, které těleso
nabude, určeno výslednou silou  F + Ftř a = (F + Ftř  ) . m-1

3. Newtonův zákon - Zachování hybnosti
Hybnost p je velličina rovna součinu  vektoru rychlosti  v  a jeho hmoty  m

p = m v
Působí-li těleso  A na těleso B silou FA, pak těleso B opět působí na těleso A silou FB  jejíž směr je opačný než směr
síly FA FA =  - FB

Oč se následkem vzájemného působení zvětšila hybnost jednoho tělesa, o to se zmenšila hybnost druhého tělesa
(došlo k výměně hybnosti)           ∆pA  -  ∆pB   =  0
Při vzájemném působení dvou těles je celková změna jejich hybnosti rovna nule. Z toho plyne, že jejich celková
hybnost    p =  pA + pB zůstává konstantní.  Totéž platí pro skupinu více těles: p=p1+p1,+p1+p1+ ...p1 = konstanta
Celkový vektor rychlosti izolované soustavy, rovný  vektorovému součtu všech těles k izolované soustavě patřících,
zůstává konstantní po celou dobu pohybu (zákon o zachování hybnosti - jeden ze základních zákonů fyziky).

Jaký má vliv otáčení země kolem osy na hmotná tělesa, nacházející se na jejím povrchu.
Hmotná tělesa na zemském povrchu vykonávají pohyb rovnoměrný po kruhové dráze.
Pohyb po kružnici daného poloměru R je úplně určen, jsou-li dány: 1) úhlová rychlost ω

2) rovina, v níž kružnice leží
3) směr otáčení

Úhlová rychlost všech bodů na zeměkouli je konstantní
ω =  2π . T-1 a činí 7,272.10-5   [rad s-1] (T = 24 [hodin] . 3600 [sec])

Každé těleso se pohybuje po kružnici a má dostředivé zrychlení
an = v2/R [m s-2]

(v je dráhová rychlost, R je vzdálenost od osy otáčení)
Vzdálenost bodu na zeměkouli od osy otáčení R je různá dle úhlu zeměpisné šířky ϕ
Poloměr koule se stejným objemem jako elipsoid je  6371221 m
Dráhová rychlost bodu na zeměkouli v zeměpisné šířce ϕ   je rovna

vt = ω  R  cosϕ 464 cosϕ     [m s-1]
Dostředivé zrychlení an = ω-2  R  cosϕ 0,0337 cosϕ    [m s-2]

Jelikož zrychlení an je v místě výskytu hmotných těles anomálie stejné a dostředná síla těles anomálie i detektoru
virgule konstantní, je dostředná síla vn od těchto těles přímoúměrná hmotám těles m.

Hmoty těles anomálie a hmota detektoru virgule působí jednak svislými silami do centra (těžiště) země
vlivem zemské tíže, jednak dostřednými silami v rovině otáčení země, směřujícími k ose země (ne těžišti
zeměkoule) vlivem dostředného zrychlení. Tyto síly svislé i dostředné jsou úměrny hmotnosti těles.
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Hlavním aktérem, který způsobí změnu polohy virgule jsou:
1) virgule  2) země   3)hmotná tělesa anomálie

1)Virgule

mosazný drát ø 2 mm
rozměry 200 . 80 mm
objemová hmotnost 8600 kg/m3

hmotnost drátu ø 2 mm na 1 m 0,027017 kg/bm
hmotnost detektoru virgule m = 0,005403 kg  .................. = 5,403 g
Síla F, která působí na detektor virgule    F = m . 0,0337 cosϕ    [m s-2]
5,40 g . 0,0337 . cos 50,05° = 0,11988g
na ose virgule  ø2 mm 0,108283586 g . 100/1= 11,685 g

2) země

hmotnost země ...........................................................5,983 . 1024 kg
střední vzdálenost od slunce  .......................................... 149,504 . 106 km
sklon osy od roviny oběžné dráhy kolem slunce  .............                 66,5°
Velikost: - poloos elipsoidu ................6 378 388 m     6 356 912 m
Poloměr koule se stejným objemem .............................     6 371 221 m
Objem země  .................................................  1,083 319 78 . 1012 km3

Úhlová rychlost bodů na zeměkouli ω  je konstantní            7,272.10-5   [rad s-1]
Dráhová rychlost bodu   vt v zeměpisné šířce  ϕ      464 cosϕ   [m s-1]
Dostředivé zrychlení    an v zeměpisné šířce  ϕ  0,0337 cosϕ    [m s-2]

Hodnoty některých veličin na zemi

zeměpisná   poloměr  R   délka obvodu   tečná rychlost   dostřednivéé  síla působící na virguli

   Místo    šířka  rovnoběžky   rovnoběžky                       vt          zrychlení     F = m . 0,0337 cosϕ

     ϕ                Rcosϕ          S                463 cosϕ         3,6. 463 cosϕ          an na detektor              na osu

     [m]       [m]    [m/sec]          [km/hod]        [m s-2]  [m s-2]         [m s-2]

rovník 0° 6378388 40076594 463,849 1670    0,0337 0,1820    18,20 g
Paříž 47,68° 4294381 26982392 312,296 1124    0,0227       0,0825      8,25 g
Praha 50,05° 4095683 25733935 297,846 1072    0,0217       0,0585      5,85 g
Brno 49,12° 4174508 26229207 303,579 1093    0,0221       0,0781      7,81 g
Znojmo 48,85° 4197187 26371703 305,228 1099    0,0222       0,0789      7,89 g

Poznámka: (základ výpočtu Rcosϕ  je R koule 6 371 221 m, jen na rovníku je počítán poloměr osy elipsoidu)

Definice:
Detektor virgule se natočí vlivem dostředné síly hmoty detektoru, způsobené pohybem po kruhové dráze,
rovnoběžce místa zeměpisné šířky kolem osy zeměkoule směrem do výslednice (těžiště) dostředných sil
množiny okolních hmotných těles anomálie, jichž se stala součátí.

Síla, která působí na hmotná tělesa včetně hmotného tělesa detektoru virgule je výslenicí součtu sou-
činů hmot těles s vektorovým součtem zrychlení gravitačního od zemské tíže a zrychlení dostředného, způ-
sobeného pohybem těles pokruhové dráze rovnoběžky místa, kde se tělesa nachází. Při tom síla, která půso-
bí na virguli je závislá jen na hmostnosti detektoru virgule, nikoliv na hmotnosti těles anomálie.

Virgule dovede reagovat i na tenkou nit, položenou na podlahu
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REKAPITULACE:
1) Na všechná hmotná tělesa na zeměkouli působí

a) svislá síla (váha telesa), kterou je těleso taženo k zemi = zrychlení a = g , které má těleso účinkem vlast-
     ní váhy Fg = mg  s těžištěm ve středu zeměkoule
b) dostředná síla Fn= man   způsobená dostředným zrychlením tělesa hmoty m, pohybujícího se po kruho-
    vé dráze (na rovnoběžce zeměpisné šířky místa, kde se nachází těleso) tečnou rychlostí v t, s těžištěm na
   ose zeměkoule cr v rovině a středu kružnice rovnoběžky (ne ve středu zeměkoule)
   Výslednice těchto sil - těžiště T není ve středu země, je ale na zemské ose, na výslednici vektorového
   součtu sil Fg a Fn - svislé (váhy) a dostředné, působící v rovině kolmé na osu země.

2) Výslednice sil všech těles, ležícících na stejné rovnoběžce směřuje do jednoho bodu, nacházejícího se na ose
    země (nikloliv ve středu země).

3) Hmotné body či množina hmotných těles anomálie je jedním objektem (zvláštností a odlišností od okolního pro-
   středí), v jehož těžišti jsou soustředěny všechny síly hmot těles množiny. Neboli: těžiště rovnoběžných sil leží ve
   výslednici vektorového součtu těchto sil. Hmota detektoru virgule, která je rovněž v daném prostoru anomálií se
   stává součástí hmotných bodů a hmotných těles anomálií. Je-li jejich součástí, musí detektor sdílet společné
   těžiště s těžištěm hmotných bodů a těles anomálie. Detektor virgule má volnost otáčení kolem osy virgule ve
   vodorovném směru. Jelikož těžiště detektoru, i osa otáčení jsou jedním objektem, nezbývá pro splění podmínky
  sdílet společní těžiště, aby se těžiště detektoru přesunulo do polohy osa virgule - těžiště množiny hmotných
   bodů.

4) Síla, která působí na vodorovný detektor je hlavně dostředná síla, způsobená pohybem hmoty detektoru po
    kružnici (zemské rovnoběžce). je přímoúměrná hmotě detektoru a dostřednému zrychlení, jež je na různých
    místech zeměpisné šířky rozdílné. F = an.m

5) Velikost síly je dána zrychlením an  a hmotností detektoru virgule m
     účinnost, tedy síla, která působí v prstech či dlani proutkaře potom na tvaru virgule:
     Vzdálenost těžiště detektoru T od osy S  je R
     Moment síly F k ose detektoru je M = F.R
      Síla, která působní na obvod osy virgule je

Fo . r = F . R  neboli    Fo = F . (R : r)
Síla působící na obvod osy virgule je přímoúměrná hmotě detektoru, vzdále
nosti těžiště detektoru od osy virgule a nepřímoúměrná profilu osy virgule.

Hmotnost objektu anomálie (celé množiny mimo virgule) nerozhoduje.
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