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Rotatieveranderingen van de Aarde

• De rotatie van de Aarde verandert voortdurend:

- positie van de aardrotatie-as ten opzichte van de verre sterren:

Precessie en Nutatie

- positie van de aardrotatie-as ten opzichte van de Aarde zelf:

Poolvlucht

- draaisnelheid, oftewel de Lengte van de Dag verandert

• Wat is de relatie met het, tevens variabele, Aardse magneetveld?

• Zou de rotatie-as van de Aarde catastrofaal kunnen omklappen?

• Zien we ook rotatieveranderingen bij de planeten en manen?



Milankovitch Klimaatcycli

De positie van de rotatie-as van de Aarde verandert ten opzichte van de verre sterren



Poolvlucht

• Bij POOLVLUCHT verandert de positie van de rotatie-as van de 
Aarde NIET ten opzichte van de verre sterren

• Het lijkt vanaf een verre ster beschouwd alsof de Aarde onder een 
stabiel blijvende rotatie-as door kantelt

• Voor ons lijkt het alsof de rotatie-as van de Aarde zich over het 
aardoppervlak verplaatst aan de Noordpool (en 180 graden in de 
andere richting aan de Zuidpool)

• Dit kan fysisch beschouwd alleen als er massaverplaatsingen zijn 
in het aardinwendige of aan het aardoppervlak bij gelijkblijvend 
totaal draai-impulsmoment van de Aarde                                                        
(oftewel geen krachtkoppel met de Maan, Zon of planeten)



Waargenomen poolbeweging 2006 – 2007

1 boogseconde = 30 meter

dus 100 mas = 3 meter



Waargenomen poolbeweging 1983 – 1986



Waargenomen poolbeweging 1962 – 1967



Poolbeweging veroorzaakt door aardbevingen?



De poolbeweging heeft twee componenten 



Seculiere (eeuw) drift van de aardrotatie-as

Ongeveer 10 cm per jaar in de richting van Canada



Is een omklap-catastrofe mogelijk?



Catastrofale rotatieveranderingen in SF films



Kan landijs de aardas misschien doen kantelen?

Laatste IJstijd 20.000 jaar geleden Voorlaatste IJstijd 150.000 jaar geleden



Oorzaak van het uitsterven van de mammoet?

In 1797 werd in het noordoosten van Siberië een mammoet in het ijs gevonden

met vlees, huid en haar intact en met nog onverteerde boterbloempjes in de bek



Om deze vraag te beantwoorden is 
het nodig om iets meer te weten 

over de structuur en dynamica van 
de Aarde



Plaattektoniek



Poolbewegingen op 

geologische tijdschalen 
zouden veroorzaakt 
kunnen worden door 
de langzame (cm/jaar) 
verschuivingen van de 
aardplaten en door 
bewegingen in het 
aardinwendige, de z.g. 
aardmantelconvectie



massabelasting

massabelastingsrelaxatie

Centrifugale

relaxatie

• De stroperige eigenschappen van de aardmantel zorgen 
ervoor dat de equatoriale afplatting van de aarde niet 

sneller dan maximaal ongeveer 1 meter per jaar over het 
aardoppervlak kan verschuiven.

• De equatoriale afplatting van de Aarde, die op haar 
beurt weer veroorzaakt is in het verre geologische 
verleden door de rotatie van de Aarde zelf, werkt 

daardoor als een stevig anker tegen poolvlucht, ongeacht 
massaverplaatsingen binnenin de Aarde of aan haar 

oppervlak.

De equatoriale afplatting werkt als een anker 



Ook de magnetische dipoolas verplaatst zich

Op t-shirts die worden verkocht in Resolute Bay kan men lezen: 

“Resolute is not the end of the world, but you can see it from here”

Resolute Bay



Geografische noorden en magnetische noorden zijn momenteel zo’n 970 km van elkaar verwijderd



Computersimulaties laten zien dat de 
magnetische dipoolas niet omklapt, 
maar tijdens een ompoling in sterkte 
daalt, nul wordt, en na het omkeren 
van noord en zuid weer sterker wordt



Magnetische polariteitsveranderingen (1)



Magnetische polariteitsveranderingen (2)



Continental drift over de 
afgelopen 200 miljoen jaar



Toekomst van Continentale Drift: Supercontinent Amasia rond Noordpool?

volgens de “autoversion” theorie van Mitchell et al., Nature, Feb. 09 2012



Huidige poolvlucht Geologische poolvlucht

10 cm per jaar (1° per miljoen jaar) tot meerdere graden per miljoen jaar

Huidige en geologische poolvlucht



Poolvlucht 610 - 510 miljoen jaar geleden (Cambrium)?



Invloed van Poolvlucht op Zeespiegelveranderingen



Zeespiegelverandering door afsmelt Groenlandse IJskap

Zonder Poolvlucht



Zeespiegelverandering door afsmelt Groenlandse IJskap

Met Poolvlucht



Poolvlucht op

Planeten en Manen?



Poolvlucht op Mars?

Mars Global Surveyor (courtesy: NASA/JPL)



Breuklijnen aan het oppervlak

van Jupiter ijsmaan Europa

Source: [Hurford et al., 2007]Source: Galileo, NASA/JPL

Cycloiden: uniek voor Europa;

zeer jonge breuken: poolvlucht?

Een combinatie van beide breuklijnen is alleen mogelijk als een interne waterlaag is

(H.M. Jara Orué & L.L.A. Vermeersen, Icarus, 215, 417-438, 2011)



Poolvlucht op Saturnus’ maan Enceladus?



Conclusies

1. De rotatie van Aarde verandert op alle tijdschalen, maar is 
nooit catastrofaal, d.w.z. poolvlucht kan voor de Aarde niet 
plaatsvinden met snelheden groter dan ca. 1 m / jaar.

2. Ook het magneetveld van de Aarde verandert voortdurend, 
waarbij de magnetische dipool-as afwijkt van de rotatie-as 
van de Aarde, maar gemiddeld, d.w.z. op tijdschalen van 
tienduizenden jaar, valt deze wel samen met de Aardse 
rotatie-as.

3. Er zijn sterke aanwijzingen dat poolvlucht ook op andere 
hemellichamen in ons Zonnestelsel plaatsvindt, zoals op 
Mars en op de ijsmanen van Jupiter en Saturnus. Poolvlucht 
kan wel sneller verlopen voor ijsmanen door interne 
vloeistoflagen, lage viscositeiten en kleinere diameters.


