
ROZHLEDY



ROZHLEDY MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ
Ročník 37 - 1959 - číslo 1

"Toto číslo vyšlo 10. ledna 1959

Vydává Státní pedagogické nakladatelství, n. p. v Praze, z pověření ministerstva školství
a kultury za odborné péče Jednoty československých matematiků a fysiků.

Vedoucí redaktor doc. Dr. Miroslav Menšík, ČVUT - Praha
Výkonný redaktor doc. Ora Setzer, ČVUT - Praha

Redakční rada: Jaroslav Bejsta, OSŠ, Praha; Petr Benda, JSŠ, Brno; Michal Boček, KU,
Praha; Dr. TosefDibelka, KU, Praha; doc. Dr. Karel Havlíček, KU, Praha; Stanislav Horák,
ČVUT, Praha; MilošJelínek, MŠK, Praha; doc. Dr. Josef Korous, VŠŽ, Praha; doc. Emil
Kraemer, VŠP, Praha; doc. Dr. Cyril Palaj, VŠDL, Zvolen; Jiří Sedláček, kand. věd mat.,
ČSAV, Praha; Ladislav Sehnal, ČSAV, Praha; Inž. Dr. VáclavŠindelář,SÚMVDK,Praha;

prof. Dr. Ján Vanovič,VŠP, Bratislava; František Vencálek,PŠS, Praha.

Redakce: Praha 6, Zikova 4, tel. 32 21 41 až 6, linka 570.

OBSAH
Redakce: Do roku 1959 . 1
S. Horák: Mnohoúhelníky určené středy svých stran ... 1

J. Krbila: O axiomatickom zavedení goniometrických funkcií 7J. Sedláček: O kmenných zlomcích . 9
Doc. E. Kraemer: O analytické geometrii v rovině (pokračování) 13
Doc. dr. M. Menšík: Světelné vrstevnice 16
Dr. J. Dibelka: Atomová baterie 20
O. Lepil: Kosmické rychlosti ... 22
Inž. J. Pazderák: O barevnételevizi. -. 24

Inž. A. Procházka: Součinitel odporu při proudění tekutin potrubím . 27Úlohy k řešení ©... 32
Doc. dr. F. Balada: Matematikové naa poštovních známkách 34
J. Kotyk: Fyzika - škola vynálezců . . .. . . +.. 38
O. Vašíček: Řešení dvou geometrických úloh Matematické olympiády 39
K. Čulík: Hádanka —. 43
S. Vávra: Hanojská věž 44
Recenze ... 46
Redakční sdělení . 48
Fyzikální olympiáda pro Pražský kraj (dokončení) 3. a 4. str. obálky

(JEN
NE

Vychází desetkrát do roka. Roční předplatné Kčs 20,—; cena jednotlivého čísla Kčs 2,—.
Tiskne Mír, novin. závody, nár. pod., závod 3, Václavská ul. 12, Praha 2. Rozšiřuje
Poštovní novinová služba. Objednávky jednotlivé i hromadné u poštovních úřadů. A-10817
Návrh obálky a grafická výzdoba: Karel Schmied, studující fakulty architektury a pozemního

stavitelství v Praze.

Jazyková úprava: Dr. O. Honig.



ROZHLEDY

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ
Časopis pro studující škol všeobecněvzdělávacích i odborných

VEDOUCÍ REDAKTOR: DOC. DR. MIROSLAV MENŠÍK

VÝKONNÝ REDAKTOR: DOC. OTA SETZER

ROČNÍK 37
1959

Vydává Státní pedagogické nakladatelství v Praze z pověření ministerstva školství a kultury

za odborné péče Jednoty československýchmatematiků a fyziků.



Redakční rada: Jaroslav Bejsta, OSŠ, Praha; Petr Benda, JSŠ, Brno; Michal Boček, KU,
Praha; Dr. řosef Dibelka, KU, Praha; doc. Dr. Karel Havlíček, KU, Praha; StamislavHorák,
ČVUT, Praha; Miloš Jelínek, MŠK, Praha; doc. Dr. Josef Korous, VŠŽ, Praha; doc. Emil
Kraemer, VŠP, Praha; doc. Dr. Cyril Palaj, VŠDL, Zvolen; Jiří Sedláček, kand. věd mat.,
ČSAV, Praha; Ladislav Sehnal, ČSAV, Praha; inž. Dr. Václav Šindelář, ÚNSMS, Praha;

prof. Dr. Ján Vanovič,VŠP, Bratislava; František Vencálek, SŠP, Praha.
Redakce: Praha 6, Zikova 4, tel. 32 21 41 až 6, linka 570.

Vychází desetkrát do roka. Roční předplatné Kčs 20,—; cena jednotlivého čísla Kčs 2,—.
Tiskne Mír, novin. závody, nár. pod., závod 3, Václavská ul. 12, Praha 2. Rozšiřuje
Poštovní novinová služba. Objednávky jednotlivé i hromadné u poštovních úřadů. A
Návrh obálky a grafická výzdoba: Karel Schmied, studující fakulty architektury a pozemního

stavitelství v Praze.

Jazyková úprava: Dr. O. Hónig.



OBSAH

Úvodníky:
Grulich Vladimír: Za přestavbu našeho školství v duchu komunismu 241
Redakce: Do roku 1959 1

Matematika:

Černoch Ctibor: Objem komolého jehlanu 206
Dušek František: Přibližný výpočet přepony 243
Horák Stanislav ml.: Mnohoúhelníky určené středy svých stran 1
Horák Stanislav ml.: O součtech některých řad . 216
ChudýJaroslav:Determinanty „54,07
ChudýJaroslav:Nomogramy ... 4151, 195,248
Jirouš František: Grafické rozdělení kruhu na dvě části stejného obsahu kružnicí,

jejíž středje na obvoděkruhu „157
Jiroušek Miroslav: Dělitelnost číslytvaru 10%+1, 10 +9, 10%+7, 10m+3 147,209
Klier Emanuel:Pythagorovya Heronovytrojúhelníky 200
Kraemer Emil: O analytické geometrii v rovině . .. 13, 58, 100, 154, 193
Krbila Jaroslav: O axiomatickom zavedení goniometrických funkcií 7
Langr Josef: Kružnice devíti bodů v trojúhelníku 145
Mádle František: O permutacích 211
Plajner Rudolf: Pythagorova čísla . 49
Sedláček Jiří: O kmenných zlomcích 9

Deskriptivní geometri2 a rýsování:
Drs Ladislav: Redukční úhel a jeho použití . . 166
Hajniš Karel: O možnosti užití metody rastrů v antropologické fotografii 61
Harant František: Některé konstrukce elipsy užitím vrcholových kružnic 103
Havlíček Karel: Stereograficképromítání .. 160
Havlíček Karel: Užití stereografického promítání V kartografii M- 260
Kateřiňák Josef: Vyznačování viditelnosti při rovnoběžném promítání 222
Menšík Miroslav: Světelné vrstevnice 16
Setzer Ota: Vystačíme s kružitkem 263

Fyzika:
Baláš Peter: Žiarenie dokonale čierneho telesa a kvantová teoria „. 80
Burjan Václav: Parita . . . 226, 276
Dibelka Josef: Atomová baterie 20
Dulla Ján: Jednoduché odvodenie vzťahov pre transfiguráciu elektrických obvodov 112
Janovič Jozef: Molekulárne - kinetická teoria stavby hmoty „ 168
Lepil Oldřich: Kosmické rychlosti . 22, 71
Lepil Oldřich: Základy balistiky raket |. . 128
Marek Jiří: Fyzikální odvození součtu nekonečné geometrické řady „135
PazderákJiří:O barevnételevizi . — o]
Popper Juraj: Vzťahypre výpočet priemernej rýchlosti pohybujúceho sa hmotného bodu 234
Procházka Arnold: Součinitel odporu Ápři proudění tekutin potrubím 27, 73, 122
StaněkPetr: Spektrálníanalýzakovua slitin . . —
Thern Ladislav: Sústavy jednotiek fyzikálnych veličín 174, 237, 271
Voráček Jaroslav: Polarografie 117, 173

Astronomie:

Kopecký Miloslav: Sluneční skvrny.. 87
Rajchl Jaroslav: O spektrech meteorů 180



Matematické zábavy:
Čulík Karel: Hádanka . 43
Čulík Karel: Úloha ze starých Rozhledů 91
Setzer Ota: Kudy? „. 192
Schmied Karel: Zábavné obrázky 144, 283
Vávra Stanislav: Hanojská věž 44

Recenze:

Chudý Jaroslav: Frant. Jurga, Nomografia a iné grafické metódy 46
Chudý Jaroslav: A. K. Vlasov, Učebnice vyšší matematiky 191
JarníkJiří:J. Vyšín,Lineární lomenáfunkce. ... —Ěy
Menšík Miroslav: V. Hladovec - V. Jozífek - A. Kunc, Matematika pro odborná uči

liště a učňovské školy . 05
Menšík Miroslav: V. Jozífek - F. Hradecký- I. Huka, Matematika pro mimořádné

způsoby studia na průmyslových školách .. . „. 96
Menšík Miroslav: E. Jucovič - J. Filip, Sbírka úloh z planimetrie pro 7. až9. ročník. 96
Menšík Miroslav: R. Pruner, Anaglyfy 190
Menšík Miroslav: Polytechnická knižnice . 282
Pátý Libor: A. Einstein - L. Infeld, Fyzika jako dobrodružství poznání 47
Sehnal Ladislav: Astronomická tabulka 1959 240
Setzer Ota: Medek - Mišík - Šalát, Prehlad stredoškolskej matematiky 191

Různé:

Balada František: Matematikové na poštovních známkách 34
Jelínek Miloš: I. sjezd Jednoty čs. matematiků a fyziků 278
Jeništa Oldřich:Matematikovéna poštovních známkách „141
Jurek Bohumil: Čím přispěly české země k vývoji optiky 139, 185
Kodym Adolf: Dvě zprávy z říše velkých čísel ..... 281
Komurka František: William Siemens, průkopník elektrizace 03
Komurka František: Třicet let Ramanova efektu 04
Komurka František: Nový způsob výroby helia. . „94
Komurka František: Adiabatické odmagnetisování cestou k nejnižší teplotě na Zemi 141
Kotyk Josef: Fyzika - škola vynálezců . . 38
Kotyk Josef: K 75. narozeninám prof. Dr. M.Kosslera . 279
Menšík Miroslav: Co zajímá matematika a fyzika v nových pravidlech českého pravo

pisu ... obálka č. 2, 3, 4, 5,6
Sedláček Jiří: Šedesát let akademika Vladimíra Kořínka 188
Sekanina Milan: Šedesátiny profesora Otakara Borůvky 280
Vašíček Oldřich: Řešení dvou geometrických úloh M. O. „30
Úlohy k řešení: 32, 90, 138, 184, 239, 282

Matematická olympiáda:
Výtah z nového organisačního řádu Matematické olympiády obálka č. 2

Fyzikální olympiáda: i
Fyzikální olympiáda pro školy Pražského kraje obálka č. 1

Zprávy z pobočekJČMF: 189
Redakční sdělení: 48, 96, 144, 240, 284



ROZHLEDY MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ
ROČNÍK 37 - 1959 ČÍSLO 1

Do roku 1959
Přicházíme k vám, k naší mládeži, s dalším ročníkem Rozhledů matematicko

fyzikálních, které jsou určeny k zvětšení odborných znalostí z matematiky, deskrip
tivní geometrie, fyziky 1 astronomie.

Jistě víte, že právě v poslední doběje vedoucí snahou uvést školy všeobecněvzdě
lávací 1 vysoké co nejvíce v soulad s potřebami života 1 výroby. To tedy znamená
zvýšit zájem o technické vědy a techmcká povolání. A právě tyto obory vyžadují
dobré zvládnutí základů věď, R nimž je zaměřen náš měsíčník, kde vám chceme
ukázat, že 1 zdánlivě suchopárné obory mohou být poutavé, když jim porozumite.

Vy, vaši učitelé 1 ostatní, kteří mají zájem o rozšíření svých znalostí, najdou zde
jistě mnoho podnětů R přemýšlení 1 podklad R užití teoretických znalostí ve svém
povolání. Chceme být i rádci při vašich prvních publikačních pokusech a rádi otisk
neme vaše hodnotné příspěvky. Redakce

Právě se dovídáme, že v Sovětskémsvazu vypustili úspěšněprvní meziplanetární
raketu. Blahopřejeme a těšíme se z tohoto úspěchu, který je triumfem přírodních
a technických věd. Doufejme, že v novém roce se dožijeme více takových překva
pení na poli mírového soutěžení.

Matematika

Stanislav Horák, studujícíVŠP,Praha:

Mnohoúhelníky určené středy
svých stran

Budiž tento příklad: V rovině jsou dány středy stran n-úhelníka, z nichž žádné
tři neleží v přímce; najděte jeho vrcholy. Analytické řešení je zajímavé a i kon
struktivní řešení skýtá několik zajímavostí; proto uvedu řešení obojí.

Než přejdeme k obecnému řešení, provedeme si úlohu pro trojúhelník a čtyř
úhelník. Nejprve řešení analytické. K tomu budeme potřebovat tyto věty:

1. Obrazem komplexního čísla a — a1 -+ ia; v Gaussově rovině je bod A
o souřadnicích 4;, G.

Obráceně: Každý bod A v Gaussově rovině je obrazem nějakého komplexního
čísla a. Proto budeme psát A = (a1; as).

2. Jsou-li v Gaussově rovině dány dva různé body A, B, které jsou obrazy
komplexních čísel a, b, potom střed S úsečky AB je obrazem komplexního číslaab
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3. Jestliže o čtyřech různých komplexních číslech a, b, c, d platí

a—c=b—d,
znamená to, že úsečky AC, BD jsou souhlasně rovnoběžné a shodné.

Vraťme se k našemu problému.
Je dán trojúhelník středy svých stran S14,$2, S3, které neleží v přímce a jsou

obrazem komplexních čísel 5;, 52;53.Vrcholy hledaného trojúhelníka jsou 41, 45,
A; a jsou obrazem komplexních čísel 43, ds, ds.

Víme, že platí:
251 — do + da

259— di I C (1)

255 — di + Ga .

První rovnici této soustavy rovnic (1) násobíme — 1 a pak všechny rovnice se
čteme; dostáváme

Ga= —4 TTS.
Obdobně můžeme vypočítat

Go — 51 7 59 I 53

Ga= ST $k—4.

Body S;, S, S; neleží podle předpokladu na přímce a potom se dá dokázat, že
ani body 41, 45, A; neleží v přímce. Tím máme úlohu rozřešenu pro trojúhelník.

Nyní rozřešíme tutéž úlohu pro čtyřůhelník. Jsou dány středy jeho stran S1,
555 S53,54, Z nichž žádné tři neleží v přímce a jsou obrazem komplexních čísel
S15So)Sa)Sa. Hledané vrcholy označíme 41, A2, A3, A4, které jsou obrazy komplex
ních čísel a1; ds; G3,a.. Podobně jako pro trojúhelník dostaneme soustavu rovnic:

21= AT 4
/283—daT U)

253 — 43 T 04

2Sa = Oy = Cd

Druhou a čtvrtou rovnici násobíme — 1 a všechny rovnice sečteme. Obdržíme
výraz:

Si— Ssa+S8—m—0. (2)

Musíme rozlišovat dva případy:
1. Čtyřčlen na levé straně rovnice (2) není roven nule. Potom neexistuje žádné

řešení soustavy rovnic (1').
2. Ctyřčlen na levé straně je roven nule. Soustava rovnic (1") je lineárně

závislá. To znamená, že jedna rovnice z těchto čtyř vznikla z ostatních tří rovnic.
Můžeme tudíž jédnu rovnici ze soustavy (1“) vynechat. Pak dostáváme soustavu
tří lineárně nezávislých rovnic o čtyřech neznámých.
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Ptejme se po geometrickém významu rovnice (2). Komplexní čísla 54,S; $3>Su
představují v Gaussově rovině body $1, S, 83, S4. Tyto čtyři body nemůžeme
volit libovolně, vždy jeden z těchto bodů je závislý na volbě ostatních tří bodů.
Rovnici (2) můžeme přepsati na rovnici tvaru

SL7 8327 84793

která znamená, že úsečka S,$1 je souhlasně rovnoběžná s úsečkou S;S, a že je
s ní shodná. Tedy čtyřúhelník S,S+S;S, je rovnoběžník.

Hledaných čtyřůhelníků existuje pak nesčíslně mnoho. Konstrukce je popsána
v části zabývající se konstruktivní stránkou naší úlohy.

Dostáváme výsledek:
Podmínka pro to, aby existovalo řešení naší úlohy je, aby byla splněna rovnice

(2), tj. čtyřúhelník S1S;+S;$, je rovnoběžník. Pak hledaných čtyřúhelníků existuje
nesčíslně mnoho. Obráceně: Je-li splněna podmínka (2), existuje řešení (dokonce
nesčíslně mnoho řešení) naší úlohy.

I. Po tomto úvodě můžeme přistoupit k obecnému případu. Označme 4;,
Az,A353.. A, vrcholy z-úhelníka a S84,S52,S3,..., S, středy stran po řaděA,4;,
AzA3, A3Ax3...5 ApAx. Bod A; je v Gaussově rovině obrazem komplexního
čísla a; (1— 1, 2,..., n) a bod S, je obrazem komplexního čísla s+. O bodech
S, budeme předpokládat, že jsou vesměs různé a že žádné tři neleží v přímce.
Pro určení souřadnic vrcholů dostáváme tuto soustavu rovnic:

253 — di — ds

255 — As = A3

253= da + a (T)

2S1—1= dni + 4

2 = dmT G1

Je to soustava » lineárních rovnic o » neznámých. Řešíme ji tak, že rovnici
druhou, čtvrtou, šestou, ... to jest každou sudou znásobíme číslem — 1 a po
tom všechny rovnice sečteme. V dalším musíme rozlišovat případ, kdy a) z je
liché; b) n je sudé.

a) n je liché. V tomto případě po sečtení obdržíme:

Gi=S1— Sa T 88 — Sa T +++ — Sn—1T Sn

dg = Sa — Sa T 84 — S65+ — m4T%

A3= S38— SaT S56— Se +.. — 4+ 9

: : (ID)

Ak — Sk — Sk+1 T Sk+2 — Sk+3 01 +++ — Sk—2 00TSk-1

GAn—1— Sn—19 n + 4— Sacb... — S1—3T 81-23

dn Z Sn — 4 T Sa — S43T +++ — Sn—2T Sn-1 



Přitom Syp1 = S13Sn+2 — Se5+++3 Sn+k = Sk. Z početního výsledku je patrné,
že existuje právě jedno řešení naší úlohy. Poněvadž jsme o číslech 5; předpo
kládali, že jsou vesměs různá (body S; byly vesměs různé), dá se dokázat, že
1 čísla a; a tudíž i vrcholy A;, jsou vesměs různé. Důkaz tohoto tvrzení však
provádět nebudeme.

b) z je sudé. V tomto případě každou sudou rovnici znásobíme číslem — 1
a po sečtení dojdeme k rovnici

0—=sy—ss+Sg—4+... + -1 —n. (IIT)
A tu musíme uvažovat dvě možnosti.

1. Mnohočlen na pravé straně není roven nule a potom neexistuje žádné
řešení.

2. Mnohočlen na pravé straně rovnice (IIT) je roven nule, rovnice (I) jsou
lineárně závislé a stačí pak uvažovat libovolných z — 1 rovnic soustavy (I). Dá
se dokázat, že ty jsou lineárně nezávislé. Pak existuje nesčíslně mnoho řešení
soustavy (I) a tudíž existuje nesčíslně mnoho hledaných mnohoúhelníků.

Geometrický význam rovnice (III) zjistíme při syntetickém řešení úlohy.

A;

4,

Obr. 1
p ?

II. Všimneme si nyní naší úlohy po konstruktivní stránce. Jest sestrojiti z-úhel
ník A,A,A;... A,, jsou-li dány středy S14,S95;S35... Š, jeho stran, z nichž
žádné tři neleží v přímce.

a) Pro 1 —=3 je úloha jednoduchá a známá (obr. 1). Hledaný trojúhelník
A,A,A; je danému trojúhelníku S;S,S; opsán tak, že A,A; || S1Sy,Az4|| S29,
A341 || S4S3. Přitom je

AAAz; S ASSS.
b) Pro 1 = 4 odvodíme větu, kterou budeme v dalším potřebovat:
Středy stran libovolného čtyřůhelníka jsou vrcholy rovnoběžníka, jehož strany

Jsou rovny polovinám úhlopříček.
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Důkaz: V obr. 2 je dán čtyřúhelník A4,4;4;A,; středy stran jsou S14,5%,
S35S. Uhlopříčka A4; rozdělí daný čtyřúhelník na dva trojúhelníky 41434,
A,A;A,. Úsečka S;S, je v trojúhelníku 4,434, střední příčkoua proto S;S, || A443

Obr. 3

a S3S4—3 4,43. Podobně z trojúhelníka A434, dostaneme S1S;|| AA,
S18, = 3 4,4;. Poněvadž pro rovnost čísel a pro rovnoběžnost přímek platí
zákon tranzitivnosti, máme

S35, | S15%l AA; 3 S35 — S15 —5 AA; .



Daný čtyřúhelník rozdělme úhlopříčkou A4;4, na dva trojúhelníky a obdržíme
S55;| 5154I AA, > 95; = 818, = 5 AA.

Tím je věta dokázána. Podobně byla věta dokázána rovnicí 2. Znovu si všim
něme, že body S1, S85,S, S, nemůžeme zvolit libovolně.

Jak sestrojíme aspoň jeden čtyřúhelník A,4;A;A,?
Zvolíme A, libovolně, ale tak, aby byl vnějším bodem rovnoběžníka S,S;S;S,.

Na přímce A4;S,sestrojíme bod A; tak, aby 448, = S,A;, A, A1. Podobně se
strojíme A; užitím 4; a posléze A, užitím 43.

c) 7—5. Daný pětiúhelník A,A5A;A,A; rozdělme úhlopříčkou 4,4, na
trojúhelník A44,A; a čtyřúhelník A4,4,4;A,. Střed S strany A4,A, tohoto čtyř
úhelníka musí podle předešlé věty s body $1, $3, S; tvořit vrcholy rovnoběžníka.
Bod S můžeme tedy sestrojit z bodů S84,$%, S3. Známe-li však body S14,5%, S,
můžeme sestrojit trojúhelník A,4, 4;. Další je již známé (obr. 3).

Obr. 4

d) Pro n — 6 má úloha, jak víme, nesčíslně mnoho řešení, pokud body $+,
S55... Sg nejsou voleny naprosto libovolně. Má-li existovat řešení v tomto
případě, potom lze body S14,85; S53,84, 55 volit libovolně a bod S%je jimi určen
jednoznačně. Jak, to odvodíme z obr. 4. Všimněme si, že úhlopříčka 4,4, rozdělí
hledaný šestiúhelník na dva čtyřúhelníky. Podle věty o středech stran čtyřúhel
níka je střed S úsečky 4,4, vrcholem rovnoběžníku S,S,S;S a současně vrcho
lem rovnoběžníku S,S;S;S. Podmínka pro to, aby v případě » — 6 měla naše
úloha řešení, se dá vyjádřit takto: Pro rovnoběžníky S1S;S;S a S4S5S;S$"musí
platitS= S.

Osmiúhelník je možno rozdělit úhlopříčkami jdoucími z vrcholu A; na tři čtyř
úhelníky a pak se dá odvodit geometrická podmínka pro to, aby tento osmi
úhelník byl určen středy svých stran. I to přenechávám čtenáři.



Jaroslav Krbila, Zvolen:

O axiomatickom zavedení goniometrických funkcií

Na strednej škole je dóležitou časťou vo vyučovaní matematiky náuka o gonio
metrických funkciách - goniometria. Najviac sa študujů vlastnosti funkcií sinx,
cosx, tgx, a cotgx, z ktorých posledné dve často sa definujů pomocou prvých
dvoch, preto sa budeme zaoberať len funkciami sinx a cosx.

Funkcie sinx a cosx sa dajů zaviesť rozličným spósobom. Známe je zavedenie
pomocou jednotkovej kružnice, pomocou vektorov (komplexných čísel), ale naj
známejším je prvotný spósob zavedenia pomocou ostrého uhla. V uvedených
prípadoch užívame definície a vety platné v euklidovskej geometrii, ktorá sa
vyučuje i na stredných školách, preto sa tá teória goniometrických funkcií nazýva
geometrickou.

Goniometrické funkcie boli známe už v starom Grécku. Používali ich pri riešení
geometrických a astronomických úloh. Vo vývine vedy se však ukázalo, že gonio
metrické funkcie majú velký význam aj vo fyzike, napríklad pri vyšetrovaní pe
riodických procesov. Začalo sa preto uvažovať o ich zavedení bez závislosti na
euklidovskej geometrii, čo viedlo k dalšiemu rozvoju goniometrie. Vynikajúci
ruský matematik Lobačevskij, preslávený svojou neeuklidovskou geometriou,
podal definíciu goniometrických funkcií pomocou nekonečných mocninových
radov:

x“ x x?
ná =x—2-T507 T..

x5 „3 x6osx=- T376 T...
Na základe tejto definície rozpracoval aj teóriu tých funkcií.
V ďalšom chceme poukázať na axiomaticků teortu goniometrických funkcií,

ktorá vznikla abstrakciou jednotlivých spósobov definovania. Tu sa definujů
goniometrické funkcie pomocou základných vlastností - ax16 m.

Definícia: Sínusom S(x) a kosínusom C(x) nazývame funkcie s týmito vlast
nosťami:
A, Sú definované pre všetky reálne čísla.
A, Pre lubovolné reálne čísla x, y platí:

C(x —y) = C()C(y) T S(4)S(y).

A; Pre reálne x splňujúce nerovnosť 0 < x < a, kde a je nejaké kladné číslo
je S(x)> 0.
A, S(a= (C0 =1I.

Uvedieme niektoré vlastnosti funkcie S(x) a C(x).
Platí

Sxx) + C*(x)= 1. (1)



D ókaz plyniez A, a A,, kedpoložíme x =y.
S(0)= C(a) =0. (2)

Dókaz: Položmedo Ap; x = y = 0,dostaneme
C(0) —C*0) + S40).

Odtial na základe A, dostávame S(0) —0. Podobne, ak položíme do A; x =
= y = adostaneme C(a)= 0.

Ca —x) —S(x) 3 Sla— x) = Cx). (3)

Dókaz: Podla A; je C(a — x) — C(a)C(x) — S(a)S(x). Ak vezmeme do
úvahy z Ay, že S(a) — 1 a z (2) C(a) — 0 máme

C(a —x) =8(x).

Druhů rovnosť dostaneme z prvej, keď položíme x =—a4—y.
Pre S(x) platí súčtová veta

S(x + 9) — S(4)C(x) + S(y)C(y). (4)

Pri dókaze použijeme vzťahu (3) a axiómu A,.

Sx +9) = Cla— (x + 9)] = Cl(a —x) —9] = Cla —x)C(3) +

+ Sa —x)S(y) = S(*)C(y) + Clx)S(y).

Odtial, na základe tranzitivnosti rovnosti, vyplynie správnosť nášho tvrdenia.
Prenechávame usilovnému čitatelovi dokázať, že S(x) je nepárna a C(x) párna

funkcia ako i previesť rozličné vyjadrenia S(x) a C(x), napríklad pomocou dvoj
násobku argumentu. Dá sa tiež ukázať, že S(x) a C(x) sú periodické funkcie
s periódou 4a. Pokúste sa vyšetriť aj ich priebeh.

Poznamenávame, že miesto vlastnosti A; až A, sme mohli zobrať iné, ktoré by
vyhovovali požiadavkam aké kladieme na systém axióm. Ba je možné definovať
goniometrické funkcie axiomaticky aj každů osobitne.

Dalej treba ešte odpovedať na otázku, či exisťuje aspoň jeden systém funkcií
S(x), C(x), ktoré vyhovujú axiómam A, až A4. Odpoveď je kladná, pretože ak na

priklad položíme a = > „ tak všetkým podmienkam vyhovujúůfunkcie Sinx a
cosx zavedené geometrickou cestou.

Námietka by mohla byť ešte taká, že čo ak pri danom a existujú aj nejaké iné
funkcie s(x), c(x), ktoré vyhovujů axiómam A, až A,. Dá sa však dokázať, že by
potom muselo s(x) — S(x) a c(x) — C(x). Z toho vyplýva, že rozličné spósoby,
ktorými sú zadané goniometrické funkcie, sú ekvivalentné a nemóžu viesť k róz
nym funkciám, ktoré by splňovali A; až A. Na základe tohoto tvrdenia sa musí
dať napríklad dokázať, že funkcie sinx a cosx, ktoré sme zaviedli geometrickou
cestou, možno rozložiť do nekonečných mocninových radov. To je naozaj možné,
avšak treba k tomu znalosť matematickej analýzy (Taylorov rad). Aj naopak, ak
vezmeme za základ definíciu pomocou mocninových radov, tak sa dá ukázať, že tie
funkcie majú vlastnosti, ktoré sme mali za základ v geometrickej teórii gonio
metrických funkcií,



Vidíme teda, aké výhody má axiomatické zavédenie goniometrických funkcií
pred ostatnými spósobmi. Tieto sú potom len rozličnými konkrétnymi interpre
táciami (mo del mi) goniometrických funkcií. Avšak sú dóvody, prečo to ne
možno robiť na strednej škole. Je to predovšetkým zásada názornosti a. prístup
nosti, ktorá je za geomětrickú teóriu. Iné spósoby zavedenia goniometrických
funkcií nevyhovujú pre strednů školu preto, lebo je k nim potrebný širší mate
matický rozhlad.

Jiří Se%láček, kand.věd,Praha:

O kmenných zlomcích

Starověký Egypt se může pochlubit vysokou vzdělaností, jak o tom svědčí
mnoho památek zachovaných až do našich dnů. Je samozřejmé, že rozvoj stavi
telství, zemědělství a celé tehdejší techniky musel být podmíněn určitým stupněm
matematického vzdělání, které sice mělo jinou podobu, cíle 1 metody, než jakými
se vyznačuje nynější matematika, jež však dodnes v mnoha stránkách udivuje
historiky matematiky.

Mezi přední znalce egyptské historie patří německý matematik O. Neuge
bauer, jehož práce - vzniklé asi před čtvrt stoletím - odkryly mnoho zajíma
vého z egyptské vzdělanosti. Zvláštní pozornost věnoval Neugebauer egyptskému
počítání se zlomky"), v němž dominující postavení měly přirozeně ty zlomky, jež se
nejvícevyskytujív denní praxi.Vedlepřirozenýchčísel1,2,3,4,5,... pracujemezajis
té běžně s pojmy „,polovina““,„„třetina““,„„čtvrtina““, jež v jistém ohledu hrají roli
jakýchsi nových jednotek. Pro tyto zlomky mělo už staré hieroglyfické písmo
zvláštní symboly a zvláštní znaky byly tu též pro „„doplňky““těchto zlomků,tj. pro
zlomky £; Ž.

Mnoho pozornosti věnovala egyptská matematika tzv. Rmenným zlomkům.
V dnešní naší terminologii můžeme definovat kmenný zlomek jako ten (kladný)
zlomek, jehož čitatel je roven jedné a jmenovatel je libovolné přirozené číslo.
Ačkoliv se pojem kmenného zlomku zdá na první pohled pro matematika nezají
mavým, má svou dosti obsáhlou historii. Začali jsme ji sledovat ve starém Egyptě
a svědčí o ní též okolnost, že většina moderních jazyků má pro tento pojem zave
deno vlastní pojmenování (francouzsky: fraction primaire, německy: Stammbruch,
anglicky:unitfraction, polskyuťamekprosty). O. Neugebauer používápro
přepis pouček o kmenných zlomcích do moderní matematické symboliky účelného
zápisu, jehož se chceme držet i my v tomto článku, aspoň v některých případech,

kde nemůže dojít k nedorozumění. Místo zlomku— budeme psát jen 1. Platí
tedy např.

2+3+6=I1, (D
1) V práci „Die Grundlagen der ágyptischen Bruchrechnung““, Berlin, 1926.



jak se čtenář přesvědčí přepisem do školské symboliky a snadným výpočtem. Je
zajímavé, že egyptským matematikům byla známa řada vzorců podobných rov
nici (1). Tak v jejich tabulkách nalézáme vedle (1) ještě tyto vzorce:

— 2 = — .— 2
30-42= 735, 20+124 155——,

42+86 + 1294301=, 60+ 356+ 534+80 ——,

101 — 102 — 303 — 606 — Z
101

Je samozřejmé, že tehdejší matematikové nevyvozovali z uvedených formulí
žádnou obecnější zákonitost. Teprve v současné době vzbudil pojem kmenného
zlomku opět pozornost matematiků a byly nalezeny výsledky, které v souhrnu
tvoří už jakousi malou matematickou nauku s řadou rozřešených otázek, i s řadou
otevřených problémů. Svými pracemi tu během posledního desetiletí přispěli
zvláštěpolští matematikovéW. Sierpiúski a A. Schinzel, dále
Maďar P. Erdós a Japonec M. Nakaya ma. Všimněmesi aspoň zběžně
některých jejich výsledků.

Je-li s dané přirozené číslo, pak každé číslo, jež lze
vyjádřit jako součet s kmenných zlomků, nazveme čís
lem A,

Vidíme, že čísly A, jsou právě všechny kmenné zlomky. Snadno dokážeme, že
každé číslo 4; je také číslem A,;, pro k = I, 2, 3, Je-li totiž x číslem A,,
můžeme psát

l lX=— +- + + —, (2)

s 7 W + Were w p l *, wo
kde 74;93.. .> jsou vhodná přirozenáčísla. Protože však zlomek— lze vyjádřit

H5

jako součet k + 1 kmenných zlomků se jmenovatelem (A —-1) 4,, můžeme vzorec
(2) psát ve tvaru

=—+24 +——+5-+Em om n (RTDn
l 1

TRTDA T. TRTDA
je tedy x číslemA;;,.

Z definice čísel 4, dále plyne, že každé číslo A, je číslem racionálním, tj. dá se
vyjádřit jako zlomek s celým čitatelem a celým jmenovatelem. Je-li obráceně dáno

7 . / , AL m o v / . wp
kladné racionální číslo ——„ můžeme se ptát, zda je to číslo A, (pro s = I, 2,n

3, ...). Protože případ čísel A, je celkem bez zajímavosti, vzniká přirozeně otázka,
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jak vypadají čísla A4, jež nejsou zároveň čísly A1. Snadno nahlédneme, že sem

patří např. všechny zlomky, jejichž Čitatelj je2a jmenovatel jje libovolné přirozené
číslo,tedy zlomky£; 5; „.(je touž 3 ==—3+43—=5-+5atd. ). Sledujeme-li

3 ws ,„ v, . , vy? / w . we
zlomky tvaru — , kde z je přirozené číslo, vidíme, žže n dělitelné třemi vede k čísn „3 v: , PA52 AZTieaT4
lům A, (pro n = 3k je totiž m „cožje kmennýzlomek).Není-li z dělitelnék

3

třemi,nemusí být Z amčíslo 4,. Tak např. zlomek* je číslem4; (neboťje roven

součtu7 + 7 + 7), není však číslem :49, jak zde Chcemedokázat.
Předpokládejme, že ž je číslem A4,.Můžeme tedy najít dvě přirozená čísla x,

y taková, že
3 l lmL 3joxtý (3)

Protože pojmenování těchto čísel závisí na naší libovůli, můžeme předpokládat,
l l

žejexSy.Je tedy—=—„čili
ze je x S y. Je tedy x 53 Čili

231, 1.1,1.2
1 X y UZ x x

2 5 py:t14 v
Odtud plyne, že * S tedy xS 2. —$ = 4. Přihlédneme-lik tomu, žex

má být přirozené číslo, zbývají nám nyní pro «xuž jen čtyři možnosti x = l; 2;
l l

3; 4. Protože ze vztahu (3) plyne vyškrtnutím zlomku7 odhady„> pl to jest
X> 3 —23, musíme první dvě možnosti zamítnout, takže zbývá ien x = 3; 4.
Ze vztahu (3) plyne

l 3 l=>- (4)
y 1 x

Dosadíme-li do pravé strany po řadě x = 3, x =: 4, dostanemePa 20repk k.
Protože žádný ze získaných výsledků není kmenný zlomek, jak žádá vzorec (4),

vidíme, že ani tyto dvě možnosti nevedou k cíli. Závěrem úvahy lze tedy říci, že
zlomek 7 není číslem 4;.

Nesmíme se ovšem domnívat, že pro žádné přirozené číslo 1 nedělitelné třemi
LA 3 DA , sv w

není zlomek — číslem A;. Platí totiž např.n

=2+419,,=3+ A4, =4+44,
takže zlomky Ž, 3; +, Jsou čísla As.

11



Tolik stručně o číslech A, a nyní ještě několik slov o číslech A;. Podle předcháPo vo VLN „1 2 3 o, pou
zejícíchúvah už víme, že každýze zlomkůmy (kde z je libovolné přiro

P ve . vz , , 4 vw . ..v .
zené číslo), je číslem 4;. Pokud se týká zlomku — , věnovalimu již matematikovén
značnou pozornost. Maďarský matematik P. Er dos vyslovil totiž před časem

vw W W 2 wo. 2 WO . 4 va

domněnku, že pro každé přirozenéčíslo n > 1 je zlomek — číslem A3. (Čtenářn
s1sám může rozmyslet, proč případ 1 — 1 nevede zde k číslu A4;).Tato Erdosova
domněnka nebyla dosud ani dokázána ani vyvrácena; byla pouze ověřenaplatnost
uvedeného tvrzení pro všechna přirozená čísla u < 141649. V tomto informativ
ním článku nemůžeme bohužel podrobněji popsat příslušné úvahy“), spokojíme

. 2 vw . o . W běl. v 4 . ve 4 2

se jen ukázkou několika vzorců, jež ukazují, že — je číslo A; (pro některé malén
hodnoty »). Tak např. pro každé přirozené číslo R platí (jak se přesvědčíme
úpravou):

4
; ap2kT2k+ k,

4 —
sz 7 k+2

——+ av]4—
5E = 2k —-5k +- 10k

Odtud tedy plyne správnost domněnky pro » = 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12,
14,

Dosud jsme si všímali rozkladu některých racionálních čísel v součet několika
kmenných zlomků, při čemž jsme-.na tento součet nekladli už žádné podmínky.
Vzorec (1) a vzorce po něm následující ukazují však příklady rozkladů, v nichž
všichni sčítanci jsou navzájem různá čísla. V rozkladech čísla na součet kmenných
zlomků lze uplatňovat též jiné hledisko: můžeme např. žádat, aby jmenovatelé
všech kmenných zlomků byla lichá čísla. Oba výše uvedené požadavky lze též
spojit v jeden, jak r. 1952 učinil E. P. Starke. Tento matematik položil
otázku, zda je možno každý kladný zlomek s lichým jmenovatelem napsat jako
součet konečného počtu navzájem různých kmenných zlomků s lichými jmenova
teli. Starkeho otázka byla kladně zodpověděna různými autory, avšak důkaz opět
daleko převyšuje elementární ráz tohoto našeho článku. I zde je možno odkázat
na Sierpiúského monografii, uvedenou v naší poznámce?). Spokojíme se tu jen
konstatováním, že tyto rozklady jsou poměrněsložité, jak ukazuje rozklad čísla 2.
Platí totiž

2=1+3+5+4.7+9+415+21 +27 + 35+ 45+ 105+945,
jak si čtenář sám výpočtem zjistí.

2) Čtenáře, který by se o problematiku hlouběji zajímal, odkazuji na knížku W. Sie-r
piňského „O rozkladach liczb wymiernych na ulamki proste“, Warszawa 1957, kde
je Erdosova domněnka ověřena pro všechna přirozená čísla n S 1000.
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Své úvahy jsme začali starověkou matematikou a končíme je přehledem někte
rých matematických problémů, jež byly v časopisech otištěny v několika posled
ních letech. I při zkrácení našeho popisu bylo snad vidět, Že jde o problematiku
velmi zajímavou, v níž ještě mnoho otázek čeká na svého řešitele. Mnohé z těchto
úloh se sice dají snadno formulovat, avšak jejich řešení bude asi velmi kompliko
vané - jak tomu ostatně často bývá v elementární teoru číselné, kam problém
o kmenných zlomcích spadá svým charakterem.

Doc. Emil Kraemer, Praha:

O analytické geometrii v rovině
(Pokračování)

V 5. a 6. čísle minulého ročníku tohoto časopisu jsem vyložil podstatu analy
tické metody v geometrii a její užití při vyšetřování geometrických útvarů ležících
na téže přímce. Nyní si všimneme analytické geometrie v rovině. Aby výklad
mohli sledovat 1 ti, kteří uvedené dva články nečetli, zopakujeme nejprve stručně
zavedení soustavy souřadnic na přímce.

y

i k;
|ba jk
IL
|

|

1+ |1 o |
p 0 | X 0| ! IL; *

Obr. 1 Obr. 2

Při početním určování bodů téže přímky p postupujeme takto: Zvolíme na
této přímce pevný bod O; tak rozdělíme přímku na dvě opačné polopřímky. Jednu
z nich nazveme kladnou (kreslíme k ní obvykle šipku - viz obr. 1), druhou zápor
nou; na obr. 1 je kladná polopřímka silně vytažena. Zvolíme-li ještě pevnou
jednotku délky, říkáme, že jsme na přímce p zvolili soustavu souřadnic; bod O
nazývámejejím počátkem a označujeme ji Op.

Každému bodu X přímky p pak přiřadíme jediné reálné číslo x, zvané souřad
micebodu X. Toto přiřazení provedeme takto: Absolutní hodnota čísla x je rovna
vzdálenosti OX bodu X od počátku O; přitom je x *> o, jestliže bod X leží uvnitř
kladné polopřímky, kdežto x < o, jestliže bod X leží uvnitř záporné polopřímky.
Z této definice ihned plyne, že souřadnice počátku je nula. Zároveň je patrno, že
také obráceně ke každému reálnému číslu « je na přímce p přiřazen jediný bod X;
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číslu x — 0 je přiřazen počátek, číslu x > 0 bod uvnitř kladné polopřímky a číslu
x < 0 bod uvnitř záporné polopřímky. Souřadnici x bodu X zapisujeme stručně
X (x).

Obdobně vyjadřujemepolohu bodu v rovině. Zvolíme v této rovině libovolný bod
O a vedeme jím dvě vzájemně kolmé přímky x, y. Přímku x volíme obvykle vodo
rovnou, takže přímkay | xje pak svislá (obr. 2). Bod O dělí na dvě opačné polo
přímky jak přímku x, tak přímku y. Na každé z přímek x, y zvolíme jednu z těchto
polopřímek jako kladnou; polopřímku k ní opačnou pak nazveme zápornou. Na
obr. 2 jsou kladné polopřímky na přímkách x, y silně vytaženy. Na vodorovné
přímce x volíme obvykle jako kladnoutu její část, která leží napravo od bodu Ó.
Na svislé přímce y volíme jako kladnou tu její část, jež leží nad bodem O. Ko
nečně předpokládáme, že jsme jednou provždy zvolili určitou délkovou jednotku,
pomocí které pak vyjadřujeme velikosti všech úseček v rovině. Proto v dalším
textu budeme pro vyjadřování délek užívat stále nepojmenovaných čísel.

Zvolíme-li právě popsaným způsobem v rovině dvě vzájemné kolmé přímky x,
y, na nich kladné polopřímky se společným počátkem O= x. y a jednotku
délky, říkáme, že Jsme v rovině zvolili soustavu souřadnic; označujeme ji Oxy.
Bod O nazýváme jejím počátkem, přímky x, y jejími souřaďnicovýmosami; ose x
říkáme první souřadnicováosa, osey druhá souřadnicováosa.

Je-li V rovině zvolena soustava souřadnic Oxy, pak je tím zároveň dána sou
stava souřadnic na ose x i soustava souřadnic na ose y. Všechny tyto tři soustavy
souřadnic mají týž počátek O a touž jednotku délky; přitom kladná polopřímka
na ose x soustavy Oxy je zároveň kladnou polopřímkou soustavy souřadnic na
přímce x a obdobně je tomu na ose y.

Ke každému bodu L roviny přiřadíme nyní dvě reálná čísla, zvaná souřadniceboduLa totakto(obr.2):
1. Bodem L vedeme kolmici A; k ose x a její patu označíme L;; tak dostaneme

pravoúhlý průmět bodu L na osu x. Tento bod L; má v dané soustavě Ox na
ose x souřadnici x, Kterou nazveme první souřaďnicí bodu L v soustavě Oxy.

2. Bodem L vedeme kolmici A, k ose y a její patu označíme L;; tak dostaneme
pravoúhlý průmět bodu L na osu y. Tento bod L, má v dané soustavě Oy na ose y
souřadniciy, kterou nazveme druhou souřadnicí bodu L v soustavě Oxy.

Bod L mátedy v soustavě Oxy dvě souřadnice, které vždy uvádíme v určitém
pořadí; na první místo klademe první souřadnici (je to souřadnice bodu L, na
ose x v soustavě Ox), na druhé místo klademe druhou souřadnici (je to souřadnice
bodu L; na ose y v soustavě O)). Říkáme, že tyto dvě souřadnice tvoří uspořáda
nou dvojici čísel a zapisujeme ji obvykle (x, y); chceme-li vyznačit, že to jsou sou
řadnice bodu L, píšeme L (x, y).

Přiřadili jsme tedy každému bodu roviny jedinou uspořádanou dvojici čísel 
jeho souřadnice. Avšak také obráceně ke každé uspořádané dojici čísel (x, v) patří
v rovině jediný bod, který sestrojíme takto (obr. 2): V soustavě souřadnic Ox na
ose x sestrojíme bod L, o souřadnici x a vedeme jím kolmici R, k ose x. Obdobně
V soustavě souřadnic Oy na ose y sestrojíme bod L; o souřadnici y a vedeme jím
kolmici Z, k ose y. Potom sestrojíme průsečík L přímek k, k;..Tento bod L má
zřejmě souřadnice x, v; zároveň je patrno, že takový bod je vždy jenom jeden.
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Výsledek provedených úvah můžeme stručně shrnout takto:
V dané soustavě souřadnicje každému bodu L přiřazena jediná uspořádaná dvojice

čísel zvaných souřadnice bodu L. Obráceně, každé uspořádané dvojici čísel přísluší
v dané soustavě souřadnic jeďiný bod L, jehož souřaďnicemi jsou čísla tétó dvojice.

Z právě provedeného výkladu je patrno, že každý bod na ose x má druhou sou
řadnici rovnou nule a obráceně, každý bod, jehož druhá souřadnice je nula, leží
na ose x. Na obr. 3 je např. vyznačen bod A (—3; 0)"). Rovněž je patrno, že každý

84
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Obr. 3 Obr. 4

bod osy3 má první souřadnici nulovou a obráceně, každý bod, jehož první sou
řadnice je nula, leží na ose y. Na obr. 2 je např. zobrazen bod B (0; 4). Konečně
je zřejmé, že obě souřadnice počátku jsou rovny nule. Kromě bodů O, A, B jsou
na obr. 3 vyznačeny ještě body C (432), D (—2;3), E (—4; —2) a F (2; —1).

Poznámka. Kromě způsobu určování polohy bodu v rovině, který jsme právě
vyložili, užívá se v matematice i jiných způsobů určování polohy bodu pomocí
dvou čísel, jimž se také říká souřadnice bodu. Proto se souřadnicím zavedeným
námi popsaným způsobem říká souřadnice pravoúhlé. Budeme však říkat jenom

souřadnice, neboťjiných souřadnic než pravoúhlých nebudeme užívat.
Souřadnicové osy x, y rozdělí rovinu ve Čtyři Části, kterým říkáme Avadďranty;

osy x, y nepočítáme do žádného z nich. Každý bod roviny leží buďna některé ose
nebo v některém kvadrantu; jiná možnost není. Kvadranty číslujeme římskými
číslicemi v pořadí, které vidíte na obr. 4. Z tohoto obrázku je zároveň patrno, že
pro znaménka souřadnic bodů v jednotlivých kvadrantech platí tabulka na str. 16.

Porovnejte tuto tabulku s body C (432), D (—233), E (—43 —2), F (23 —1)
na obr. 3.

Pomocí souřadnic bodů můžeme nyní početně charakterisovat různé rovinné
geometrické útvary. "Taknapř. pro každý bod L (x, y) prvního kvadrantu
platí: x*> 0, y >>0. Zároveň je patrno, že obě tyto nerovnosti neplatí současně

1) Středník píšeme proto, aby nenastala záměna s desetinnou čárkou, např. při M (3,5; 5).
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pro žádný bod, který neleží v prvním kvadrantu. Vztahy x >>0, y >> 0 platí tedy
pro všechny bodu prvního kvadrantu a jenom pro tyto body (tj. pro žádnéjiné);
říkáme,že nerovnostix> 0,y > 0 charakterisují prvníkvadrant,nebo
žejsoujehoanalytickým vyjádřením.

Kvadrant Znaménko Znaménko
souřadnice x souřadnice y

I + +
II — T

III — —
IV T —

Tabulka

Příklady: a) Analytické vyjádření horní poloroviny s hraniční přímkou x je
y z 0. To znamená, že pro každý bod L (x, v) této poloroviny platí podmínka
y z 0a pro bod, který není v této polorovině, tato podmínka nikdy neplatí.

b) Analytické vyjádření levé poloroviny s hraniční přímkou y je x S 0. Vysvět
lete, co to znamená!

Zvlášť jednoduchý a důležitý je případ, kdy se dá geometrický útvar charakte
risovat jedinou rovnicí. "Taknapř. analytické vyjádření osy x je y — 0; říkáme, že
osa x má rovnici y — 0. To znamená, že pro každý bod L (x, y),ležící na ose x,
platí y — o a pro bod, který na ose x neleží, není y = 0 (čili je y 7 0). Rovnice
y = 0 platí tedy pro každý bod L (x, y) osy x a platí jenom pro body ležící na
ose x. Obdobně snadno nahlédnete, že rovnice osyy je x = o (tj. tato rovnice platí
pro každý bod osy y a platí jenom pro body ležící na ose y).

V příštím článku odvodíme rovnici, která je analytickým vyjádřením libovolné
přímky roviny. (Pokračování)

Deskriptivní geometrie

4 výsování

Doc. dr. Miroslav Menšík, Praha:

Světelné vrstevnice

Prostorové útvary lze dobře zobrazit v rovině, pokud jsou jejich tvary geo
metrické, avšak obtíže činí zobrazení zemského povrchu nebo některých lidských
výtvorů, jako např. tvarů lodí, vrtulí letadel, karoserií aut apod. Proto byla zave
dena metoda vrstevnic, s nimiž jste se seznámili teoreticky v kótovaném promí
tání v deskriptivní geometrii a prakticky na mapách v zeměpisu.

Znáte však řadu soch nebo portrétů slavných lidí, které byly umělci vytvořeny
podle jedné nebo více fotografií, aniž tito umělci portrétované ve skutečnosti kdy

16



viděli. Tak stačí připomenout řadu krásných portrétů vytvořených M. Švabin
ským, Stalinův pomník v Praze a řadu jiných.

To svádí laika k názoru, že např. tvar lidské hlavy je dokonale určen jedním
nebo nejvýše dvěma obyčejnými fotografickými snímky. Obyčejně mají na mysli
snímek zpředu - neboli „,en face““(čti án fas) - a z boku čili z profilu.

Podoby takto vytvořené umělci nebo řemeslníky nejsou ovšem v přesné tvarové
shodě nebo podobnosti - ve smyslu geometrickém - se skutečným objektem,
tj. lišily by se od přímého sádrového odlitku hlavy portrétovaného, kdyby to bylo
možno provést. Zachytit přesně podobu není ostatně někdy ani umělcovým
záměrem.

Budeme-li však mít přesný požadavek tvarové podobnosti, jak je tomu např.
v technické praxi, musí být ovšem při zobrazování bezpodmínečně vyřazena
tvůrcova libovůle, ať již pod ní rozumíme umělecký záměr či nedostatek zručnosti
a správného posouzení tvarů.

š

; ——| ————>

Promluvme si dále zběžně o jedné takové metodě značně se přibližující teore
tickému ideálu, kterým je dokonalé zachycení či zobrazení tvaru, jak již bylo
řečeno.

Tvar zemského povrchu neboli terénu (topografické plochy), zachycujeme na
jediném průmětu (mapě) vrstevnicemi a to tím věrněji, čím jsou menší vzdále
nosti mezi jednotlivými vrstevnicovými rovinami, tedy čím menší je ekvidistance.

Položme si nyní takovýto úkol: Je dána např. sádrová busta (čti: bysta), tj.
hlava s poprsím, kterou máme nějakým způsobem tak věrně v jedné rovině zobra
zit, aby ji bylo možno podle tohoto obrazu znovu přesně zhotovit, kdyby se socha
zničila. Z předchozího víme, že obyčejné fotografické snímky nepostačí. Bylo by
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nutno provést zvláštní snímky, jak se to činí v tzv. fotogrammetrii, o tom si však
řekneme jindy. Užijeme tedy vrstevnicových rovin, jež na zobrazovaném prosto
rovém útvaru řezem s jeho povrchem vytvoří vrstevnice. Tvary těchto vrstevnic
pak přesně zachytíme jejich ofotografováním. Roviny vrstevnic mohou mít libo
volnou polohu, volíváme je však vodorovné nebo svislé.

Provedeme-li vytvoření vrstevnic na zobrazovaném tělese opticky, mluvíme
o světelných vrstevnicích. Jejichvznikukazujenázorněobr. 1.Je
tam zobrazena schematicky v půdorysu a nárysu busta, na níž z boku vrhneme
osvětlení úzkou svislou štěrbinou Š vytvořenou hranami dvou plechů. Světelným
zdrojem je např. žárovka Ž s dlouhým vláknem (tzv. sufitová). Tak vznikne na
osvětleném tělese jedna nebo více světelných vrstevnic v, v', ..., ve svislé „„rovi

MW
V

Cbr. 2

ně““p, ovšem jen tam, kam světlo může dopadnout. Jinak získáme tuto světelnou
sečnou vrstevnicovou „„rovinu““p promítnutím úzké štěrbiny v neprůsvitné masce
umístěné v ohniskové rovině promítacího přístroje sloužícího za světelný zdroj.

Takto vzniklé světelné vrstevnice můžeme ofotografovat. Fotokomoru F umístí
me ve stálé vzdálenosti před měřeným tělesem tak, aby její optická osa o byla
k rovině p kolmá,tj. aby rovina citlivé vrstvy byla rovnoběžná s rovinou p.

Dále lze postupovat dvojím způsobem:
1. Po každé exposici - konané v temné komoře na tutéž desku - osvětlovací

zařízení vždy posuneme o určitou ekvidistanci e tak, aby byla nová světelná
rovina p' || p. Nevýhodou tohoto postupu je, že na snímku získané světelné
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vrstevnice nemají (vzhledem k perspektivnímu zkracování) stejné měřítko, ježto
neleží v téže rovině.

Jinak vytvoříme soustavu rovnoběžných průčelných světelných rovin (obr. 2)
též promítnutím masky či diapositivu M - opatřené osnovou rovnoběžek v urči
tých, vzájemně rovných vzdálenostech e - rovnoběžným osvětlením z jednoho
nebo dvou zdrojů Z, Z'."Takovéto zařízení,mající dva proti sobě umístěné světelné
zdroje, osvětluje zkoumaný objekt z obou stran a je výhodnější, ježto pokryje svě
telnými vrstevnici větší část povrchu než u jednoho zdroje. Světelné roviny vychá
zející z obou zdrojů se musí ovšem ztotožnit, což se provede jednak základním
umístěním obou zdrojů a dále posouváním masky jednohoz nich.

Fotografujeme opět ve směru o kolmém k světelným rovinám.
Abychom získali měřítka, v nichž jsou na snímku zachyceny jednotlivé svě

telné vrstevnice, můžeme vložit do zorného pole fotografické komory svislou
rovinu © (obr. 2) svírající s osou záběru o a tedy 1 se světelnými rovinami úhel
45“. Na této rovině vznikne osnova svislých světelných úzkých proužků (rovno
běžek) jsoucích v prostoru ve stejných vzájemných vzdálenostech e, avšak na
snímku se budou jejich „„rozestupy““s rostoucí vzdáleností od fotografické komory
perspektivně zmenšovat. Tak budou současně udávat na snímku vždy jednotku
měřítka příslušné světelné vrstevnice.

2. Celý pracovní postup lze též obrátit, tj. ponechat průčelnou světelnou rovinu
p | o pevnou a ve směru osy záběru o posunovat měřený předmět a to postupně
vždy o vzdálenost e po každém jednotlivém snímku. Provedením snímku každé
této polohy (v temné kemoře) na tutéž citlivou vrstvu (desku či film) získáme
opět soustavu světelných vrstevnic, které však mají tentokráte všechny totéž
měřítko.

3. Místo svislých průčelných rovin můžeme také užít vodorovných rovin a sní
mek provést shora, nebo dokonce premítnout osnovu přímek svislých i vodorov
ných - tedy čtvercovousíť- čímžvznikne natělese tzv. rastr.

4. Premítáme-li osnovu nebo síť obyčejným promítacím přístrojem, musíme si
být ovšem vědomi, že pak světelné roviny nejsou rovnoběžné, ale tvoří svazek
rovin o svislé nebo vodorovné ose. Tato metoda je sice rychlá, avšak délková
měření se provádějí hůře; jinak je užitečná pro zkoumání tvarových podrobností,
které na obyčejném snímku mizívají.

Máme-li nyní provést model takto zobrazeného tělesa - čili jeho rekonstrukci 
počínáme si zhruba takto: Zhotovíme obyčejně tolik kopií nebo zvětšenin sním
ku, kolik je na něm zachyceno světelných vrstevnic a nalepíme je na kartón,
prkénko nebo hobru o tloušťce rovné ekvidistanci e světelných rovin. Pak z nich
pozorně postupně vyřízneme části omezené každou vrstevnicí a nalepujeme je
v odpovídajícíchsi poloháchna sebe.Tím vytvořímetzv. stupňový model
měřeného předmětu, kde modelovací hlínou nebo sádrou „sstupně““přiměřeně
doplníme, abychom dostali tvar shodný se zobrazeným předmětem, podobně
jako je tomu při zhotovování plastických map. Shoda se skutečností stoupá, zmen
Šujeme-li ekvidistanci světelných rovin.

Příště otiskneme článek ukazující praktické užití této metody.
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Fyzika

Dr. Josef Dibelka, Praha:

Atomová baterie

Přeměna jaderné energie v energii elektrickou se děje v atomových elektrárnách
jen přechodem přes energii tepelnou.

V posledních letech byly konány četné pokusy s přímou přeměnou energie
radioaktivního rozpadu v energii elektrickou. Takováto zařízení dostala název
atomová baterie. V atomové baterii vzniká elektromotorická síla bombardováním
vhodného polovodiče“) s P - N přechodem radioaktivním zářením (viz dále).
Obsahuje tedy atomová baterie dvě základní části, zářič a polovodič.

Má-li mít atomová baterie velkou životnost, a má-li býti levná, je nutno s ohle
dem na tyto požadavky volit v prvé řadě vhodný zářič. Pokusně bylo zjištěno, že
je možno získat elektromotorickou sílu bombardováhím polovodiče jak Bčásticemi,
tak 1v zářením. Jestliže polovodič je bombardován v zářením, pak je nutno celou
baterii dobře stínit olovem, aby nebylo ohrožováno lidské zdraví. "Tím se stane
baterie těžkou, což by byla značná nevýhoda. Proto většina pokusů se konala
s B zářičem. Jako nejvhodnějšího zářiče bylo používáno radioisotopu Sr? - Y%;
poločas?) tohoto radioisotopu je 27 let a dává jen B záření. Sr““ nejčastěji ve formě
uhličitanu nebo síranu se vysráží na filtrační papír, který má tvar kruhových
destiček o průměru odpovídajícímu průměru použitého polovodiče.

P - N přechody jsou nejčastěji vytvářeny na ploškách z monokrystalu germania
nebo křemíku, v nichž je aktivní nečistota typu N i typu P. Jestliže se totiž zne
čistí krystal Ge nebo Si některým pětimocným prvkem, vznikne polovodičtypu N.
Valenční elektrony původního čtyřmocného krystalu germania nebo křemíku
s pěti valenčními elektrony nečistoty vytvoří kovalentní vazbu“). Stačí pak slabé
zahřátí, aby zbývající elektrony při atomech nečistot byly od těchto odtrženy,
takže se mohou chovat jako volné elektrony. Takový krystal se stane polovoďičem
typu N. Znečistíme-li Ge nebo Si prvkem třetí skupiny, jejich atomy mají ve vol
ném stavu 3 volné elektrony, nastane děj opačný než u vodivosti typu N a v blíz
Kosti atomu vznikne „„dír a““.Tak vznikne voďivost typu P, která je vlastně dána
pohybem děr, představující kladné náboje. P - N přechod se vytvoří tím, že se
povrch základního polovodičového materiálu (Ge, Si) napaří vhodným prvkem

1) Polovodiče (např. selen, Cu;O, Si, Ge apod.) jsou látky s malou vodivostí,
která teplotou silně vzrůstá, na rozdíl od vodičů, kde s teplotou vodivost klesá. Vodivost
polovodičů je elektronová a děrová.

%)Poločas je doba, za kterou se právě polovina atomů radioaktivní látky samovolně
rozpadne.

9) Kovalentní vazba je valenčnívazba,uskutečněnápáremelektronů.
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nebo slitinou. Pro vytvoření P - N přechodu u germania se nejlépe osvědčilo
indium.

Podkladematomovébateriejsoutedyvpodstatěplošné polovodičové
diody - tzn. plošné P-N přechody. ZdrojBzářeníumístímetěsně
k diodě, a to tak, aby B částice dopadaly na germanium nebo křemík. Takové
zařízenípřipomínáfotoelektrický hradlový článek“). Vznikna
pětí a proudu je možno vysvětlit obdobným způsobem, jak se vysvětluje vznik
napětípřivnitřním fotoefektu.

Účinnost popsaného zařízení je však velmi malá. Např. germaniová dioda o prů
měru 20 mm, ozářená Sr? - Y% o intenzitě záření asi 5 mC (milicurie), dává
elektromotorickou sílu 34,2. 1075 V a proud na krátko 4,3. 107* A. Při stano
vení účinnosti je nutno vzít v úvahu i to, že užitečný tok B částic je vlivem vlastní
absorpce v celém polovodičovém zařízení daleko menší než počáteční radioakti
vita. Při ozařování plošné germaniové diody o průměru 8 mm zdrojem 3 záření
o aktivitě 200 mC byla účinnost rovna asi 0,06 % (při elektromotorické síle 13 mV
a proudu na krátko 41 uA). Vhodnou úpravou jak diody, tak 1 zářiče, bylo dosa
ženo účinnosti 0,4 %, až 0,7 %.

Sériovým spojením několika diod do baterie získá se zdroj, kterým je možno
napájet různá elektronická zařízení pro nízká napětí a s malou spotřebou. Jsou
to např. vysílací a přijímací přenosné stanice radiové, počítací stroje, tónové ge
nerátory apod., které jsou sestaveny z polovodičových diod a transistorů.“)

Účinnost diody je i do jisté míry závislá na intenzitě toku elektronů. Při vel
kých intenzitách toku účinnost rapidně klesá. Bylo např. zjištěno, že mezní ener
gie toku elektronů pro vznik optimální elektromotorické síly v germaniové diodě
je 500 keV (kiloelektronvolt). Tím je tedy také vlastně již dána horní hranice účin
nosti. Bylo také pozorováno, že s rostoucí délkou ozařování klesá elektromotorická
síla a tím tedy 1 účinnost.

S ohledem tedy na všechny tyto změny, které vznikají v krystalech germania
vlivem ozařování rychlými elektrony, nemůže být germaniová dioda zdrojem
stálé a dlouhotrvající elektromotorické síly. Lepší výsledky byly zjištěny u kře
míkové plošné diody, ale i zde bylo pozorováno, že účinnost její rychle klesá se
zvětšováním dávky záření. Kdyby bylo užito zářiče o malé intenzitě záření, výkon
se nezlepší, protože se zde uplatňuje vlastní absorpce a malá specifická intenzita.
Atomová baterie, která by dávala dlouhodobě trvalý elektrický proud, není pro
zatím ještě úspěšně vyřešena. Můžeme však s jistotou očekávat, že se v nejkratší
době podaří fyzikům nalézt vhodný polovodičový materiál, který by vyhovoval
ve všech směrech.

4) Fotoefektem rozumíme děj, při kterém se vlivem zářivé"energie uvolňují
z látky elektrony, které buď z látky vystupují - vnější fotoefekt - nebo uvolněné elektrony
zůstávají uvnitř krystalu nebo polovodiče - vnitřní fotoefekt. Fotoelektrický hradlový článek
pracuje na podkladě vnitřního fotoefektu. Např. na měděnou destičku, která tvoří jednu
elektrodu, je nanesena vrstva Cu,O a na tuto vrstvíčku se nalisuje drátěná síťka - druhá
elektroda. Po ozáření se ve vrstvičce Cu,O uvolňují elektrony; spojí-li se nyní vodivě obě
elektrody, vzniká v zařízení elektrický proud (pochod elektronů) ve směru od mědi k Cu;O.

$$ [ransistor je polovodičovýprvek, kterým je možno zesilovat slabé elektrické
signály. [ransistory nahrazují dosavadní subminiaturní vakuové elektronové lampy.
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Oldřich Lepil, Gottwaldov:

Kosmické rychlosti

Z hlediska nebeské mechaniky označujeme rychlost potřebnou k udržení tělesa
na stabilní kruhové dráze kolem Země jako první kosmickourychlost. Rychlost,
kterou těleso potřebuje, aby se vzdálilo navždy od Země, označujeme pojmem
druhé kosmické rychlosti. Třetí kosmickou rychlostí rozumíme rychlost, kterou by
chom museli udělit tělesu, aby uniklo z gravitačního pole Slunce - z naší sluneční
soustavy. Všimněme si, jak jsou tyto rychlosti veliké a jakým způsobem je mů
žeme vypočítat.

První kosmická rychlost.

Někdy ji označujeme také jako kruhovou rychlost. Její velikost můžeme vypo
čítat za předpokladu, že těleso je stabilní na kruhové dráze tehdy, když síla od
středivá, působící na těleso obíhající kolem Země, je právě rovna síle dostředivé.
Tato dostředivá síla je vlastně váha tělesa - síla, kterou je těleso přitahováno
k Zemi. Tuto podmínku vyjádříme vztahem

Užm— = Mg V
70

(m je hmota tělesa; vx, obvodová rychlost při oběhu po kruhové dráze; r, je
poloměr kruhové dráhy; g, gravitační zrychlení). Po úpravě plyne pro rychlost
tělesa na kruhové dráze

kry — Vzor (2)

Do rovnice dosadíme za g9 —9,81 m/s? a ro = 6,378 . 10“ m (tj. poloměr Země)

0x, = V9,81.6,378. 10 —7910 m/s.
Touto rychlostí by se muselo pohybovat těleso, aby se udrželo na kruhové

dráze probíhající těsně nad povrchem Země. Ve skutečnosti však tento případ ne
může nastat, poněvadž odpor atmosféry by těleso okamžitě zabrzdil. Teprve za
hranicí atmosféry je možno uvést těleso na kruhovou dráhu. S rostoucí vzdále
ností od Země se však zmenšuje gravitační zrychlení a vztah (2) bude nutné roz
šířit o veličinu, vyjadřující změnu gravitačního zrychlení. Hodnotu této veličiny
odvodíme z Newtonova gravitačního zákona. Pro váhu tělesa na povrchu Země
platí podle tohoto zákona

M.m
Me =Ř 2 (3)

0

(k je gravitační konstanta; M hmota Země).
Ve vzdálenosti r od středu Země bude váha tělesa

M.m
mg = R r2 3 (4)

kde g je gravitační zrychlení.
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Dělením rovnic (3) a (4) dostaneme po úpravě vztah
r 2

s=s[7 ©r

a pro první kosmickou rychlost obecný výraz

7o | To 6
Dkr= Bo"o =v| y (6)

(v, je kruhová rychlost těsně nad povrchem Země).
Ze vztahu (6) plyne, že rychlosti potřebné k tomu, aby se těleso udrželo na

kruhové dráze, ubývá s rostoucí vzdáleností od Země. To však neznamená, že
k uvedení např. umělé družice Země na oběžnou dráhu kolem Země můžeme
vynaložit také menší celkovou energii. Ke kinetické energii družice musíme při
počítat také práci potřebnou ke zvednutí družice do výšky, ve které obíhá (pro
jednoduchost neuvažujeme práci potřebnou k překonání odporu atmosféry).

Práci, která se koná při přemísťování
B , tělesa v gravitačním poli Země, určíme

j jako rozdíl potenciálních energií v počá
1000 | tečním a konečném bodě dráhy. Mírou

| / potenciální energie v gravitačním poli je
6800 | součin váhy tělesa 719gv daném místě a jeho

| | vzdáleností od středu Země 7. Podle toho,
500 při vynesení družice do výšky 4 = r — ře

Vkri | v, je třeba vykonat práci, která je dána roz
400 dílem potenciálních energií ve výšce r a r,
200 | tedy A, = — (mor — mgr) (znaménko

»»$—““značí, že se práce spotřebuje). Dosa
o díme-li za g z (5), dostaneme
7000 8000 9000 m/sek rž

Obr.1.Grafzávislostikruhové A=—naT
rychlosti a charakteristické rychlostí

na vzdálenosti od Země 70. + NMR = NR ml —— 7
5070 50 "o| 7 | ( )

Tuto práci můžeme vyjádřit pomocí rychlosti v, kterou bychom museli udělit
tělesu, aby vystoupilo do dané výšky 4. Určíme ji z rovnosti práce a příslušné
kinetické energie tělesa A, — 1/2 mvž. Po dosazení z (7) a úpravě dostaneme

P r 8
D4= (2g0n(1—-5)- (8)

Celkovou rychlost, kterou by v ideálním případě musela udělit raketa družici
k uvedení na dráhu v dané výšce, vypočítáme sečtením v, z (8) a vz, z (6). Součet
se pak nazývá někdy charakteristická rychlost v,,, Vzájemný poměr mezi rychlostí
kruhovou a charakteristickou je patrný na obr. 1. Číselné hodnoty můžeme po
rovnat v této tabulce:
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Tabulka změn kruhové rychlosti a charakteristické rychlosti
v závislosti na vzdálenosti od Země.

Kruh. Chatakt. | Rychlost

Výška 4 rychlost rychlost Výška 4 | charakt.

VĚ Vxr kruh. Vkr | Vxr

km m/s m/s km | m/s | m/s

0 7910 7 910 2 000 6 901 8 806
200 7 789 8 020 5 000 5 922 9 446
300 7 732 8 088 10 000 4 936 10 038
500 7 617 8 194 384 400") 1 019 11 137

1 000 7 356 8 431 nekonečno 0 11 186

1) vzdálenost Měsíce.
(Dokončení)

Inž. Jiří Pazderák, Praha:

O barevné televizí

Barevná televize je logickým pokračováním televize černobílé. Přínos barev
v televizním obrazu je podstatný a můžemejej porovnat se známým přínosem
barev ve filmu. Barvy obohacují přenášený obraz a zvláště u vhodných námětů
hrají důležitou úlohu. Barevná televize přináší nový umělecký výrazový prostře
dek, přináší však proti černobílé televizi nové technické problémy. K jejich váž
nějšímu řešení se sice přikročilo již před deseti léty, teprve však v poslední době
byla vybudována soustava barevné televize, která má předpoklady pro všeobecné
rozšíření.

Moderní soustava barevné televize musí vyhovovat mnoha požadavkům, z nichž
jedním z nejdůležitějšíchje slučitelnost černobíléhoa barevnéhovysílání.
Vzhledem k dnešnímu počtu přijímačů černobílé televize není možné při zave
dení barevné televize všechny tyto přijímače prohlásit za nepotřebné. Soustava
barevné televize musí být provedena tak, aby bylo možné i na tyto přijímače při
jímat vysílání barevné televize, 1když jen černobíle. Současně musí být zajištěno,
aby na přijímače barevné televize bylo možno přijímat dosavadní černobílé vysí
lání. Je to proto, že hlavně zpočátku se počítá pouze s jedním programem vysíla
ným barevně a dalšími programy pouze černobílými, které musí být schopen při
jímat 1přijímač barevné televize (ovšem černobíle).

Tatoslučitelnost bude mít význam i v pozdější době, protože vedle vysílání
barevné televize bude pravděpodobně stále existovat 1vysílání černobílé. Všechny
pořady nejsou totiž vhodné pro barevné vysílání (např. černobílé filmy) a 1 pro
vozní náklady barevného vysílání jsou proti Černobílému mnohem vyšší (nároč
nější dekorace, líčení účinkujících, osvětlení scény).
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Kromě požadavku slučitelnosti musí soustava barevné televize zaručit přenos
dokonalého obrazu z hledisek černobílé televize a navíc ještě obrazu barevně
věrného (bez barevného zkreslení). Soustava má být též schopna mezinárodního
normování (pro možnost jednoduché mezinárodní výměny pořadů), čehož nebylo
dosaženo v černobilé televizi. A nakonec požadavek, který se týká nejvíce televiz
ních diváků: možnost hospodárné výroby přijímačů barevné televize a jejich při
jatelná cena.

XY

520

08LTS"|/ ZELENÁNX
Ý X dr2 FOX

u B4lA4;S O£ ©

9 n 1 Hi1 s Z O t>"VS | „ SKá A600č 18 ©
03 -90z A BÍLÁ i

-| M 76002| Te
hpa

0 01. 4002.. 03.. 04.. 05. 006.0. ..*

Obr. 1. Diagram barev MKO.

Všechny uvedené požadavky charakterizují hlavní problémy, které přináší
barevná televize. echnickému.řešení těchto problémů jsou k dispozici všechny
vymoženosti černobílé televize, navíc ještě speciální možnosti elektrického přeno
sového kanálu, nauka o barvách - kolorimetrie a fyziologické vlastnosti lidského
barevného vidění.

Televizní kolorimetrie

Rozsah všech barev, které se v přírodě vyskytují, znázorňuje se v diagramu
barev Mezinárodní komise pro osvětlování podle obr. 1. Na čáře podkovovitého
tvaru jsou vyneseny maximálně syté spektrální barvy, které se získají rozkladem
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bílého světla v hranolu. Spektrální barvy se vynášejí v tom pořadí, jak z hranolu
vycházejí a jsou na diagramu označeny příslušnými vlnovými délkami A. Všechny
ostatní existující méně syté barvy jsou uvnitř oblasti omezené čarou spektrálních ba
rev a mohou vzniknout jejich míšením. Uprostřed barevného diagramu je barva
s nulovou sytostí - bílá. Smíšením barev, které jsou na koncích viditelného spektra
(červenéa modré), vznikajínespektrálníbarvy purpurové. Uveďmenejdů
ležitější zásady:

y
JLRS

/ By
DS

©»

nl

Obr. 2. Diagram barev s trojúhelníkem barev RGB.

1. Barva je určena d v č maveličinami. Např. barva B, v barevném diagramu
na obr. I se definuje dvojicí souřadnic x; a 44, nebo vlnovou délkou A, a sytostí
barvy S; [%].

2. Smíšením dvou barev A, a A; vzniká barva třetí A3, která leží na spojnici
(přímce) barev A,A4,. Míšení více než dvou barev lze vždy rozložit na několik
případů míšení dvou barev.

3. Zvolíme-li určitý počet pevných záklaďních barev, můžeme libovolnou barvu
mezi nimi ležící vyjádřit složkami těchto základních barev.

Pro reprodukci obrazů se v barevné televizi používá additivního (součtového)
míšení barevných světel. Barevné světlo se určuje jednak svou barvou, jednak
veličinou energetickou - jasem barevného světla.
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Pro přenos barev se v barevné televizi používá tří základních barev a to červené,
zelené a modré. Jejich poloha je znázorněna v barevném diagramu na obr. 2.
Základní barvy jsou označeny písmeny R, G, B podle Red —=červený, Green
(anglicky, čti grýn) — zelený, Blue (čti blů) — modrý. Jejich míšením lze dosáh
nout všech barev, které leží uvnitř trojúhelníka RGB. "Tímje též dán obsah barev,
které může soustava barevné televize reprodukovat. Lze namítnout, že zbývají
ještě určité barvy (hlavně odstíny modrozelené a žluté), které soustava barevné
televize se třemi základními barvami není schopna přenášet (protože tyto barvy
leží mimo trojúhelník RGB).

Kdyby měla být soustava barevné televize schopna přenášet všechny existující
barvy, musely by základní barvy mezi sebou uzavírat celý obsah barev barevného
diagramu. S dostatečnou přesností by tuto podmínku splnil počet asi 9 základ
ních barev rozmístěných tak, jak je zakresleno v obr. 2. Soustava barevné televize
s tak velkým počtem základních barev by však byla technicky těžko proveditelná.
Navíc se ukazuje, že by takový složitý systém nebyl využit při běžném televizním
snímání. V barevném diagramu na obr. 2 je přerušovanou čarou vyznačena oblast
barev, které se nejčastěji na snímaných předmětech vyskytují. Jsou to např. barvy
látek, pleti a jsou zde obsaženy i barvy, kterých používá barevný tisk.

(Pokračování)

Inž. Arnold Procházka, Praha:

Součinitel odporu Apři proudění tekutin potrubím

Uveřejňujeme tento článek strojního inženýra proto, aby bylo čtenáři patrno
trochu jiné pojetí fyzikálního problému vyskytujícího se v technické praxi, než
by tomu bylo u fyzika. Všimněte se užívání empirických vzorců, nutnosti numeric
kých výpočtů 1 úvah o upotřebitelnosti výsledků.

Red.

Při proudění tekutin (kapalin, plynů a par) potrubím vznikají tlakové ztráty
vlivem odporů třením o stěny potrubí a vzájemným třením částic tekutin. Kromě
toho vznikají ještě tlakové ztráty vířením, nárazem na překážky, změnou směru,
změnou rychlosti, vtokem a výtokem a konečně 1 průtokem uzávěrkami.

Tlakovou ztrátu lze počítat. Vyjadřuje se v zlakové výšce proudicí kapaliny
nebo v měrnémtlaku; tohoto druhého způsobu se používá vždy u plynů a par.

Zvolíme-li si technické jednotky, tj. kp (kilopond —=„„váhovýkilogram““),m;s
a jejich složitější odvozeniny, bude ztracená tlaková výška 4+. V m sloupce
kapaliny, nebo ztracený tlak 92. V kp.m*. Mezi oběma veličinami je známý
vztah:

Par. SY. ztr. nebo ar. — m 3 (1)

v němž značí y měrnou váhu tekutiny v kp.m“*.
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Dále je známo, že měrný tlak 1 kp.m“? je způsoben tlakovou výškou 1 mm
vodního sloupce. Lze tedy např. říci: tlaková ztráta v plynovodním potrubí je
52 kp.m=*, nebo též 52 mm v. sl. (vodního sloupce).

Součinitele odporu A lze použít při výpočtu tlakové ztráty, způsobené tř e
ním v přímém válcovém potrubí. Uvědomímesi ihned,ževtomto

2.hztr

n

j 2! Í
Obr. 1

potrubí bude rychlost konstantní, neboť průměr potrubí je též konstantní. Před
pokládejme pohyb tekutiny ustálený, při němž se tlak a rychlost v určitém místě
nemění. Ježto je konstantní též průřez, bude proudění rovnoměrné.

Abychom si zjistili veličiny, na nichž závisí ztráta, začneme pokusy, k nimž
pro jednoduchost a názornost použijeme vody. Pokusné trubičky budou skle
něné.

Obr. 2

V obr. I je vodorovná trubička průměru ď na konci zúžená. V průřezech f; f;
vzdálených o / jsou na trubičku připojeny dvě tlakoměrné trubice (piezometry)
pro měření tlakové výšky v průřezech. Zúžíme-li trubičku na konci, zvětší se tla
kové výšky a lze je lépe měřit. Protéká-li trubičkou voda rychlostí c pod určitým
tlakem, vystoupí hladiny v piezometrech do výšek 4, Ah,které jsou tlakovými
výškami v průřezech/1, /.
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Kdyby byla kapalina ideální, nebylo by vnitřního tření a nebylo by ztrát.
Hladiny v obou piezometrech by byly v téže výšce. Ježto jde o skutečnoukapalinu,
bude hladina v druhém piezometru níž než v prvním. Rozdíl hladin je ztracená
tlaková výška /2,-. mezi průřezy f; a 2. Síla, vynaložená na překonání odporů
třením, musela se vzít z vnitřního tlaku kapaliny; to značí, že odporem. byla

Obr. 3

způsobena ztráta na tlaku. Tato ztráta nebude nijak malá přesto, že je trubička
skleněná a úplně hladká.

Sledujme nyní, jaký vliv na ztrátu má délka trubičky. Vzdálenost průřezůfi; f;
budiž nyní 2/. V obr. 2 je zakreslena ještě třetí piezometrická trubička. Tlaková
čára je přímka a bude tudíž ztráta přímo úměrná vzdálenosti průřezů /;, f„. Nyní

A..
min

Í, —
Obr. 4

je vzdálenost dvojnásobná a bude tudíž i ztráta dvojnásobná. S délkou potrubí
roste ztráta přímo úměrně.

V dalším pokusu vezmeme trubičku s dvojnásobným průměrem D= A
(obr. 3). Jinak zůstávají poměry tytéž jako v obr. 1. Trubička je skleněná, hladká,
stejně dlouhá a voda má tutéž rychlost. Pokusem se zjistí, Že ztráta na tlaku je

ztr.
nyní asi poloviční než v trubičce v obr. 1, tj. „ Průměr je dvakrát větší,
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ztráta dvakrát menší. Závislost je nepřímá úměrnost. Velký průměr je výhodnější
než malý, neboť ztráta je menší.

V dalším pokusu měňme rychlost vody v téže trubičce. Trubička bude zase
podle obr. 1. Začneme se zcela malou rychlostí. Vodní hladiny v piezometrech se
postaví skoro do téže výšky. Voda teče malou rychlostí, není třeba velkého pře
tlaku a obě výšky budou velmi malé, jak je naznačeno v obr. 4. Ztráta od prů
řezuf, k f, není skoro žádná, neboť v trubičce je malá rychlost vody. Při zvyšo
vání rychlosti začne stoupat tlaková výška 4 v obou piezometrech, avšak v prů
řezu fj mnohem rychleji než v průřezu /,. Rozdíl obou výšek tedy poroste, až
nastane stav podle obr. 1. Větší tlakový rozdíl značí větší tlakovou ztrátu. Ztráta
je tedy závislá také na rychlosti vody v trubičce. Čím větší bude rychlost, tím
větší bude ztráta. Závislost je však tentokráte Avadďratická,tj. zvětší-li se rychlost
dvakrát, zvětší se ztráta čtyřikrát. Je tedy rychlost velmi důležitým činitelem,
který zasahuje značně do ztrát v potrubí. Z důvodů hospodárných nelze brát
prakticky libovolně velkou rychlost tekutin v potrubí.

ha| her
i

Obr. 5

Co by se stalo, kdybychom nechali protékat naší trubičkou (podle obr. 1)
horkou vodu místo studené vody? Viděli bychom, že při téže rychlosti by byla
ztráta menší. Tento jev je způsoben zmenšenou vazkostí vody.

Vazkost Čili viskozita je vnitřní tření tekutin. Vazkost kapalin se větší teplotou
zmenšuje, vazkost plynů se zvětšuje. Kinematická vazkost vody při 0“C je
v = I78.1075m?.s“*, při 100"C je 0,295.. 1076m?.s"!; kinematická vazkost
vzduchu je při0“C 13,3. 1075m*.s“* a při 100 "C je 24,5. 1075mž.s"1.

Vliv vazkosti tekutin je vyjádřen v součiniteli odporu A. Tento součinitel je
ovlivněn však také průměrem potrubí a rychlostí tekutiny v potrubí. Veličiny,
kinematický součinitel vazkosti v, průměr potrubí ď a rychlost c jsou v určitém
zákonném vztahu a tvoří tzv. ReynoldsovočísloRe (dále Re číslo). Toto číslo
bude mít nepřímo vliv na tlakovou ztrátu v potrubí.
Platí rovnice:

Re— <: d (2)
V



kde Re je (bezrozměrné) číslo. Lze jím určit, je-li dané proudění tekutiny lami
nární čili vrstvové, nebo turbulentní čili vířivé. Při laminárním proudění se
proudnice, tj. čáry, po nichž se částečky tekutin pohybují, neprotínají; při turbu
lentním proudění se proudnice proplétají. První proudění vzniká při malých
rychlostech a průměrech potrubí, druhé je v praxi častější. Je-li Re menší než
2320, je proudění laminární, je-li větší než 2320, je proudění turbulentní. To
platí ovšem přibližně.

Čím je vyšší Re číslo, tím je menší odporový součinitel X, jak bude ještě uvedeno.
Pokračujme nyní zase v pokusech. Trubička v obr. 1 bude mít zdrsněné stény

malými hrbolky, jak je naznačeno v obr. 5. Při téže rychlosti c bude ztráta mno
hem většínež u hladkéhopovrchutrubičky;bude např. 3.44. Ztráta se
tedy zvětšila proto, že se zvětšila drsnost stěny. Tento
zákon platí však jenom pro turbulentní proudění. U laminárního proudění drs
nost nerozhoduje.

Nyní můžeme již celkově říci, na čem závisí tlaková ztráta v potrubích. Zjistili

jsme to pokusy. Obecně bude tlaková ztráta závislá na délce potrubí /, na prů

měru potrubí ď, na rychlostní výšee (kde g —9,81 m.s“*?)a na součiniteli
odporu A. Tento součinitel je funkcí Re čísla a drsnosti stěn. Tlaková ztráta ne
závisí na sklonu potrubí a na tlaku v potrubí.

Při praktické úloze bude zpravidla známa délka potrubí / a průtočné množství O,
zvolí se rychlost c a vypočte-se průměr ď. Neurčitou veličinou však zůstává odpo
rový součinitel A, o němž chceme v tomto článku pojednat a jejž chceme určovat,
abychom mohli vypočítat tlakové ztráty při proudění různých tekutin potrubím.

Nyní přejdeme zase k matematice. Abychom mohli vypočítat průměr potrubí,
musímepoužít rovnice kontinuity čilispojitosti:

O =fi.c=fs. c,= konst., (3)
v níž značíO průtočnémnožství(objem)kapalinyv m*.s *. Rovnice platí
prokapaliny.

Pro plyny a páry je třeba vynásobit rovnici příslušnou měrnou váhou y; neboť
v každém průřezu bude konstantní průtočná váha plynu nebo par. Rovnice
spojitosti pro plyny a páry zní:

G=O v =fi.a.M = fo. Ca.V,—Konst., (4)
v rovnici je G průtočná váha v kp.s*, y4>Y, měrná váha v kp.m“"*. Průtočný

ov . v T

průřezje obecněf = Z“ m.
Tlakovouztrátu lze počítatu kapalin rovnicí

1 č

har.ZA.a% (5)
a u plynů a par rovnicí

Par.=Am (6ztr. "2 + )
jednotky všech veličin byly již uvedeny.
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Z rozboru dvou posledních rovnic je vidět, že ztráta je přímo závislá na odpo
rovém součiniteli A, na délce potrubí /, na čtverci rychlosti c a nepřímo závislá
na průměru ď. Největší vliv na ztrátu má tedy průtočná rychlost c.

Součinitel A byl zjišťován pro nejrůznější průtokové poměry, pro různé prů
měry trub, druhy trub a drsnosti stěn, pro různé rychlosti a druhy tekutin a vý
sledky pokusů byly vyjádřeny empirickými vzorci. Existují desítky rovnic pro
odporový součinitel A. Některé rovnice jež budou uvedeny, budou platit jen pro
ty podmínky, za kterých bylo A zjišťováno. Při výpočtech A budou proto vždy
určité rozdíly v jejich hodnotách.

Řekneme si nyní, jak se stanoví součinitel odporu A při určitých zvolených
poměrech proudění. Použijme zařízení podle obr. 1. Neznámou nebude nyní
tlaková ztráta Zr, ale součinitel odporu A. Podle rovnice (5) vypočteme odpo

28 . d . Nztr. . v h , .ve v 1 Www782 0všechnyostatníveličiny,až na c, lzezměřit.
Rychlost c se vypočte z rovnice (3) tím, že se průtočné množství po určitou dobu
jímá a přepočítá se na 1 vteřinu.

Podobně byly zjišťovány součinitelé odporu A na turbinových tlačných potrubíchprůměrů1000mma jejichhodnotykolísalyod0,012do0,018.
Jak bylo řečeno, je empirických vzorců pro součinitele Avelká řada. Jsou to

vzorce starší i novější, jednoduché 1 složitější. Novější vzorce sovětských autorů
dávají dobré výsledky.

Pro výpočetAXu laminárního proudění jakékolivtekutinyje cel
kem jednoduchá rovnice:

rového součinitele A =

64
A = Re (7)

součinitel A je závislý jenom na Rečíslu.
(Pokračování)

Úlohy k řešení

Našim čtenářům

Zde budeme uveřejňovat k řešení úlohy z matematiky, deskriptivní geometrie a fyziky.
Jako loni budou i letos nejlepší řešitelé odměněni hodnotnou odbornou literaturou; jejich
jména otiskneme v 10. čísle Rozhledů.

Rešení (nikoliv pouze výsledky) zasílejte na adresu Doc. O. Setzer, Praha 6, Zikova 4.
Pracujte samostatně, pište čitelně perem nebo strojem po jedné straně papíru A4 nebo A5,
každou úlohu na zvláštní list. V pravém dolním rohu každého listu uveďte plné jméno,
jméno školy a třídu i podrobnou adresu.
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1. Ve čtyřúhelníku ABCD do kružnice £ vepsaném jsou vedeny postupně
z každéhovrcholu k oběma protějším stranám kolmice, které svými patami určují
přímku. Ctyři takto získané přímky procházejí jedním bodem F.*) Dokažte, že
přímka spojující středy dvou protilehlých stran čtyřúhelníka protíná spojnici
středů zbývajících protilehlých stran v bodě E, jenž je středem úsečky FO, kde
O je střed kružnice k.

Josef Langr
2. Určete všechna reálná řešení rovnice

Vx+2Vx -1+ Vx—2Vx—1=2
jiří Sedláček

3. Určte počet párnych (česky: sudých) binomických koeficientov v postup
nosti (%); D5 (2)5 -++ (30).

Donát Rimaszombati

4. Je dána rotační kuželová plocha a přímka p, která neprochází vrcholem. Na
přímce p najděte bod X tak, aby tečné roviny vedené z něho k dané ploše byly
navzájem kolmé.

Stanislav Horák

5, Druhá umělá družice Země měla hmotu 508 kg. Pohybovala se rychlostí
8,7 km.s-*. Vypočtěte její kinetickou energii a určete, jakou rychlostí by se
musely pohybovat:

1. střela o hmotě 10 kg,
2. pětitunové tryskové letadlo,
3. nákladní vlak o celkové hmotě 2 000 t,

aby měly kinetickou energii stejně velkou jako druhá družice.
František Janáček

6. Na telefonním číselníku je vyznačeno deset čísel od jedničky do nuly, při
čemž spojnice středu číselníku s body příslušejícími krajním číslicím (1—0) sví
rají úhel asi 270“. Při vytočení jedničky až k zarážce natočí se volicí kolečko o úhel,
B —45". Jaká je průměrná absolutní hodnota úhlové rychlosti es pohybu volicího
kolečka, trvá-li vytočení čísla 49 173celkem 5 vteřin. Druhou a další číslici začne
me vytáčet ihned po předchozím zastavení volicího kolečka. Velikost úhlové
rychlosti kolečka v obou smyslech otáčení předpokládejme stejnou.

Václav Šindelář

7. Jaká je nejmenší výška svislého rovinného zrcadla, aby se osoba 170 [cm]
vysoká v něm viděla celá? b) Změní se rozměry zrcadla, jestliže osoba stojí
na vyvýšeném stupni? c) Zjistěte, zda a o kolik cm nutno změnit zavěšení zrcadla,
jestliže se osoba přiblíží k zrcadlu anebo od něho vzdálí o 1 metr!

Evžen Říman

Tyto úlohy zašlete do 30. dubna 1959

1) Viz článek: Inž. dr. J. Langr ,,Z geometrie tětivového čtyřůhelníka““,Rozhledy 1958,
str. 202.
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Různé

Doc. dr. František Balada, Brno:

Matematikové na poštovních známkách

Poštovní známka je nejmenší cenný papír. Zakoupením poštovní známky získává
kupující nárok na určitou službu poštovního úřadu, která spočívá převážně v do
pravení dopisu nebo jiné zásilky na předepsanou adresu. Někdy slouží známka
k uhrazení menších dlužních částek. V revolučních dobách nebo v dobách hospo
dářských krisí zastupovaly někdy známky drobné platidlo. V tom případě bývaly
často baleny do průhledných sáčků.

Vedle těchto hospodářsko-finančních funkcí plní známka ještě významný úkol
kulturní. Již od prvních dob svého zavedení zobrazují známky portréty předsta
vitelů států, ve kterých byly známky užívány. Všeobecné rozšíření známek a s tím
spojený propagační účinek, i značný počet různých hodnot známek, vedly k roz
hojnění námětů, které na známkách byly zobrazovány. Známky z různých zemí
připomínají významné historické a kulturní události. Zobrazují portréty slavných
synů země, ukazují krajinné krásy, vynikající technická díla apod. Některé sou
bory známek hrály významnou roli v politických i náboženských sporech různých
zemí. Jiné serie známek jsou věnovány otázkám bádání o starověku, otázkám
astronomickým, nebo výsledkům studia atomové energie, či úspěšným letům
sovětských oběžnic, Neméně zajímavé jsou soubory známek, zobrazující mapy
území nebo jejich částí, kde se těchto známek užívá, nebo zobrazují mapy, které
představují významné zeměpisné exkurse (např. polární stanice sovětských vědců).
Jiné soubory představují význačná malířská nebo sochařská díla. Připomeňme
jen v této souvislosti rozhořčení papežské stolice, které vzniklo kolem španělské
známky, vydané v r. 1930, zobrazující slavný obraz „„Maja““."Tento obraz nama
loval znamenitý španělský malíř Goya.

První opatření, připomínající svým účelem nynější poštovní známky, se připo
míná ve Francii v době panování Ludvíka XIV. Na návrh Genovéfy z Longue
ville zavedl ministr Fouguet dekretem z 8. srpna r. 1653 tzv. „„Billet de port
payé““. Odesílatel zaplatil poplatek, obdržel příslušný „„billet““,který připevnil
na dopis, který pak vložil do schránky. "Toto opatření však nemělo dlouhého
trvání.

Londýnská pošta zavedla v roce 1680 opatření poněkud jiné. Dopis, určený
k odeslání, byl po zapravení přislušného poplatku opatřen razítkem, které v troj
úhelníkovém rámečku mělo písmeno, značící příslušný poštovní úřad.

První poštovní známky v dnešním smyslu se poprvé objevily rovněž v Anglii.
Zavedl je velký reformátor poštovního styku Sir Rowland Hill. Dne 6. května
r. 1840 byly nalepeny první stříhané známky, slavné černé známky hodnoty
1 penny s portrétem mladistvé královny Viktorie. Obraz byl proveden v mědi
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rytině a opatřen na zadní straně lepidlem. Známka měla na tehdejší dobu vyni
kající technickou 1 uměleckou úroveň. Vynalezení známky se připisuje mladému
skotskému knihtiskaři, který se jmenoval James Chalmers.

V Rakousku - a tedy i u nás - byly poštovní známky zavedeny v roce 1850.
Dne 1. června toho roku vyšlo prvých pět známek, platných na území bývalého
Rakousko-Uherska.

V tomto článku podáváme částečný přehled matematiků, kteří byli vyobrazeni
při různých přiležitostech na zňámkách některých států. Jsme si vědomi toho,
že přehled není úplný. Chybí na příklad známka, vydaná v SSSR k dvacátému
výročí úmrtí ruského matematika Žukova roku 1941 a některé další známky s po
dobnými náměty z poslední doby. Domníváme se však, že i tento přehled zaujme
čtenáře. Většina těchto známek vyšla v sériích stejných obrazů v různých barvách
a v různých hodnotách. Reprodukována je zpravidla pouze jedna známka.

První známka, kterou vidíme na obrázku, byla vydána roku 1946 a připomíná,
že se před125lety narodilvelkýruskýmatematik,akademik Pafnutij Lvo
vič Čebyšev (1821—1894).Čebyšev.uskutečnil významné objevy v teorii
čísel, počtu pravděpodobnosti, v diferenciální geometrii a V teorii mechanismů.
Věnoval také velkou pozornost užití matematiky v praxi. Jedno z pravidel o vý
počtu lodního prostoru nese Čebyševovo jméno.

Obrázek na druhé známce představuje ruského matematika, akademika Michala
Vasiljeviče Ostrogradského (1801—1861).Známkabylavydána
při příležitosti jeho 150. narozenin. V oblasti matematické fyziky a mechaniky
Ostrogradskij předčil západoevropské vědce. Pracoval též v teorii algebraických
funkcí a podal metodu integrace racionálních funkcí v tom tvaru, jehož se dnes
užívá v učebnicích integrálního počtu.

Roku1850senarodilaSofie Vasilevna Kovalevskaja (1850až
1891). Třetí obrázek reprodukuje známku, která byla vydána při příležitosti
stého výročí narození Kovalevské. Kovalevskaja byla první ruská Žena, matema
tička, a první profesorka matematiky na universitě v Evropě. Zabývala se zvláštěteoriídiferenciálníchrovnic.Bylačlenkou© korespondentkou-petrohradské
Akademie nauk. Vynikla též jako spisovatelka.

Další známka byla vydána r. 1956 na paměť stého výročí úmrtí slavného rus
kéhogeometraNikolaje Ivanaviče Lobačevského (1793až
1856).Nikolaj IvanovičLobačevskijvybudovaltzv. neeukleidovskou
geometrii, zvanoutéž geometrií Lobačevského. "ato geo
metrie měla nesmírný význam jak pro další rozvoj matematiky, tak i pro moderní
pojetí fyziky a filosofie (4).

Nikolaj Jegorovič Žukovškij, profesormoskevskéuniversity
(1847—1921), byl sovětskou poštou oslaven dvěma sériemi známek. Jedna byla
vydána - jak již uvedeno - při dvacátém výročí jeho úmrtí r. 1941, druhá vyšla
při stém výročí jeho narození. Reprodukujeme jednu ze známek této druhé série
z r. 1947. Žukovskij využil zejména matematických teorií k rozvinutí ruského a
sovětského letectví a byl Leninem nazván ;„,otcemruské aviatiky“ (5).

Roku 1944 byl sérií dvou známek vzpomenut hrdina socialistické práce, no
siteldvouLeninovýchřádů,akademikSergjej Aleksejevič Capli
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gin (1869—1942). Byl žákem a nástupcem Žukovovým v bádání o otázkách
hydrodynamiky a aerodynamiky, zvláště aerodynamiky letů při rychlosti blízké
rychlosti zvuku. V tomto oboru rozřešil řadu závažných problémů aplikované
matematiky. Tato známka není reprodukována.

Sovětský svaz je zemí, která nejčastěji vzpomněla význačných jubileí svých
vynikajících lidí a jak je zřejmo 1 z předchozího neúplného přehledu, věnovala
také matematikům významnou pozornost.

Vkusnou známkou, vydanou v r. 1923, oslavili Poláci 450. výročí narození svého
velkéhorodáka,astronomaa matematikaMikuláše Kopernika (1473

řPed LEO„APn „£

3

kAPA.
POEK3 Real

(sur la méthode)

(de la méthode)
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až 1543),zakladatelemoderního,tzv. heliocentrického názoru dá
pohyb nebeských těles. V matematice se Kopernik zabýval zejména trigono
metrií (6).

Další známkabyla vydána v Maďarsku a je na ní zobrazen matematik Bólyai
Farkas!) (1775—1856),otecslavnéhoBólyaie Jánose, kterýnezávisle
na Lobačevském rovněž dospěl k myšlence neeukleidovské geometrie (7).

Další dvě známky jsou té měř stejné. Francouzi na nich v race 1937 připo
mínali, že před třemi sty lety, tj. r. 1637, velký francouzský matematik René
Descartes*) vydalspis„Discours de la méthode pour bienconduirelaraisonetchercherla vérité dansles scien
ces““ (Rozprava o metodě, jak správně vésti svůj rozum a hledati pravdu ve vě
dách). Descartes se tímto spisem stal průkopníkem novodobé víry v rozum a v jasné
metodicképoznání.Jedna z částí této knihy „La Géométrie“ je prvním
soustavným spisem o tom druhu geometrie, který užívá systému souřadnic ke stu
diu geometrických útvarů a nazývá se analytická geometrie. Při prvém vydání
těchto známek byl název Descartova díla citován nesprávně (;,Discours sur la
méthode““). Známky byly po zjištění omylu vzaty z oběhu a byla vydána druhá 
správná - edice (8, 9).

Galileo Galilei, největšípřírodovědecitalský (1564—1642),je oslavo
ván na další zobrazené známce. Byla vydána v Itálii. Galileo Galilei položil zá
klady k novodobé mechanice, akustice a nauce o teple. Byl znamenitým obráncem
Kopernikova učení. Za to byl roku 1633 jako sedmdesátiletý stařec církví souzen
a donucen k potupnému pokání. Jako matematik má význam v tom, že uplatnil
matematiku ve fyzice, zejména v mechanice. Některými svými úvahami předchá
zel limitní úvahy svého žáka Cavallieriho (10).

Další známka pochází ze série čtyř známek, vydaných v Norsku. Připomíná,
že roku 1929 tomu bylo 100 let, kdy zemřel mladý, nadaný norský matematik
Niels Henrik Abel (1802—1829).Abelvyniklgeniálnímipracemiz teorie
funkcí, zejména eliptických. Podal též důkaz, že rovnice pátého stupně není obecně
algebraicky řešitelná (11).

Z Německa jsou nám známy dvě známky, věnované památce matematiků, nebo
památce lidí, kteří do vývoje matematiky tvořivě zasáhli. Obě byly vydány v sérii
slavnýchNěmcův roce 1926.Na prvé je zobrazen Gottfried Wilhelm
von Leibniz?) (1646—1716),matematik, filosof a státník, jeden ze zakla
datelů počtu infinitezimálního. Mnohéhočtenářepatrněpřekva
pilo, že jsme zařadilimezi matematiky také muže, který je zobrazen na další znám
ce. Jeto Albrecht Důrer, slavnýnorimberskýmalíř(1471—1528).Svými
úvahami geometrickými a zvláště zásluhami o proniknutí zobrazovacích metod
zejména zákonů perspektivního zobrazení do malířství, zaslouží, aby byl jmenován
mezi matematiky (12, 13). o

Dalšíznámkapocházíz Číny. Připomíná,že čínskýmatematik Dsu Čungče
vypočetl číslo, udávající poměr obvodu kruhu k jeho průměru a označované nyní
jako číslo 7, na mnoho desetinných míst, o tisíc let dříve než Ludolf van Ceulen,
po němž bývá nazýváno číslem Ludolfovým (14).

1) Čti: Bójaji Farkaš. 2) Čti: René Dekárt. 3) Čti: fon Lajbnyc.
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Josef Kotyk, Pardubice:

Fyzika - škola vynálezců

Být slavným vynálezcem! Který pořádný kluk by se jím nechtěl stát? Učitelé
fyziky jsou častými svědky podobných tužeb. Soutěže mladých techniků přiná
šejí rovněž četné důkazy toho, že naše mládež chce a umí se činně podílet na
tvořivém úsilí našich pracujících.

Stát se vynálezcem je ovšem cíl vysoký. Jako individuální úkoly vyvstávají
nejprve otázky: Jak? Kde začít? Pro příklad - jak na ně odpověděti - nepůjdu
daleko. Z dějin fyziky uvedu, jak Diesel, jeden ze slavných vynálezců nové
doby, jehož letošní výročí jsme si nedávno připomněli) pravděpodobně dospěl
k myšlence svého motoru.

V době předzápalkamise užívalorůzných zapalovačů. Formani, jezdící
od městak městu,mívalizpravidlavelmijednoduché zapalovače vzduš
né, zv. také pneumatické (kompresní). Skládalyse z kovovétru
bice, na jedné straně uzavřené, v níž se pohyboval těsně doléhající píst. Na dně
trubice nebo na konci pístu (obr. 1) byla zápalná hubka. Silným nárazem na
píst se vzduch ve válci prudce stlačil a zároveň zahřál tak, že hubka začala dout
nat. Zvolíte-li ke školnímu pokusu místo hubky vatu napuštěnou sirouhlíkem,
vzplane.

Nuže, takový pokus uvidělo již mnoho žáků nejrozmanitějších škol. Ač jej
zhlédli se zájmem, hlubšího, trvalejšího a podnětného zážitku v nich nezanechal.
Do duše mladého Rudolfa Diesela, vnímavéhoa přemýšlivéhožáka
průmyslové školy v Augsburgu, vtiskl se však písmem nesmazatelným. Svědčí
o tom skutečnost, že v době, kdy už byl slavným vynálezcem, navštívil průmyslo
vou školu v Augsburgu, aby v jejích fyzikálních sbírkách vyhledal a svým dětem
ukázal- pneumatický zapalovač. Pohledemplnýmláskypohladil
věc nad jiné milou, když ji po letech opět spatřil. S pohnutím vzal přístroj do
rukou a slovy, do nichž vložil všechnu vyjadřovací dovednost, všechno, co v té
chvíli znovu tak silně prožíval a cítil, popisoval a vykládal, jak je zapalovač za
řízen a čím ho již jako chlapce ve školních lavicích pro celý Život okouzlil. Dojat
líčil dětem průběh jedné z vyučovacích hodin fyziky, mocný dojem, kterým na
něho zapůsobila, a vlivné podněty, jimiž mu v dalším životě přispěla k rozvinutí
tvůrčíčinnosti.Řekl:ž) „Vidíte že Dieselův motor není v pod
statě nic jiného než - pneumatický zapalovač stímtoliko
rozdílem, že jemně rozptýlená hořlavá kapalina se vstřikuje do stlačeného žha
vého vzduchu, v něm se vznítí, spaluje a koná práci tím, že horké plyny, mající
vysoký tlak, působí na píst spojený klikou se setrvačníkem.““

Končím otázkou: Mohli byste, milí čtenáři,sdílet se mnou dojem, že Diesel
pojal myšlenku svého motoru již jako žák při školním
pokusu, ač byl proveden prostředkytak jednoduchými?

Je to velmi pravděpodobné. Následujte proto jeho příkladu!

1) Viz můj článek „Rudolf Diesel““ v Rozhledech, ročník 36, číslo 7, str. 331.
-) Viz „Pokroky matematiky, fysiky a astronomie““, ročník III., číslo 4, článek V. G.

„Jak se zapalovalo“, str.488.
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Oldřich Vašíček, studujícíJSŠ,Radotín:

Řešení dvou geometrických úloh
Matematické olympiády

Uveřejňujeme řešení obou geometrických úloh, které byly dány v III. kole loňského
(sedmého) ročníku Matematické olympiády. Znění těchto řešení jsme na několika místech
nepatrně redakčně upravili. Jejich autor, Oldřich Vašíček, žák 11. ročníku jedenáctileté
střední školy v Radotíně, podal v nich chvályhodný výkon. V poměrně krátké době dovedl
podat nejen zevrubná řešení, ale i jejich výklad je velmi úplný a po stránce matematické
terminologie a frazčologie správný. Redakce.

Úloha 2. Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dána velikost výšky v., velikost těž
nice r, a velikost úhlu v.

Obr. 1

Řešení. Rozbor. Předpokládejme, že existuje trojúhelník ABC (obr. 1)
daných vlastností. Označme S střed strany AB a na polopřímce CS určeme bod
D tak, aby platilo

CD=2.CS.
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Pak čtyřúhelník ABCD je rovnoběžník, neboť se jeho úhlopříčky AB, CD na
vzájem půlí v bodě S.

Potom platí:

© DAC = 180"—X ACB, X DBC = x DAC
a tedy

© DBC = X DAC = 180" —v

Výška trojúhelníka ABC příslušná straně AB je úsečka CP a těžnice příslušná
téže straně je úsečka CS. ©

Na základě toho provedeme konstrukci. Zvolíme přímku $ a jednu
z polorovin vyťatých přímkou $, v níž chceme sestrojit trojúhelník ABC. Se
strojíme trojúhelník PCS (viz obr. 1) se stranou PS na p, v němž je « P=9%,
strana CS = £, a strana PC = v.. Na polopřímce ČS sestrojme bod D tak, aby
platilo

CD=2.CS.
Dále sestrojme známým způsobem množinu všech bodů, z nichž je vidět

úsečku CD pod úhlem velikosti 180“ —v; tato množina se skládá ze dvou oblou
ků 714,m, (s vyloučením bodů CD) o středovém úhlu velikosti 2.(180“ —v),
který v kružnicích přísluší k jejich společné tětivě CD. Průsečíky přímky p s tě
mito oblouky nazveme (v libovolném pořádku) A, B. Pak trojúhelník ABC je
hledaným řešením dané úlohy.

Důkaz konstrukce. Protože oblouky714,m, jsou souměrněsdruženy
podle středu S, je 4S —BS. Dále jsme sestrojili CS —DS; je proto čtyřúhelník
AGCBDrovnoběžník a je tedy

X ACB = 180" — © DAC = 180" — (180“ —v) =

V trojúhelníku ABC je proto X ČC=v a CS = r, ČP = v.. Je tedy troj
úhelník ABC jedním řešením úlohy.

Diskuse. Aby daná úloha měla řešení,musí být y < 180“.Aby bylo možno
sestrojit pravoúhlý trojúhelník CSP, je nutné a stačí, aby platilo r >>v.. Dále
lze vždy sestrojit body A, B jako průsečíky přímky p s oběma oblouky 7%, M2;
neboť přímka p 3£ CS prochází středem tětivy CD společné oběma kružnicím,
na kterých leží oblouky 7, a m. Je tedy podmínka £, >>v, zároveň také nutnou
a postačující pro sestrojitelnost trojúhelníka ABC.

Závěr. Jestliže je y < 180“a dále:
a) Je-li 2, > v., má úloha dvě řešení, neboť jsme mohli také sestrojit výchozí

trojúhelník PCS“ na obr. 1 souměrně sdružený s 4 PCS podle osy v přímce PC.
Dostali bychom výsledné trojúhelníky A44'B'C = 4 ABC nepřímo shodné,
souměrně sdružené podle osy PC.

b) Je-li f, —v., nelze sestrojit trojúhelník CPS a dostaneme zřejmě výsledný
trojúhelník ABC rovnoramenný.

c) Je-li r, < v, nemá úloha řešení.

Úloha 4. Buďte dána kladná čísla d, v, o nichž platí d > v. Dále buďte dány
dvě navzájem kolmé mimoběžky p, g, jejichž nejkratší příčka má velikost v.
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Uvažujme všechny úsečky o velikosti Z takové, že jeden z obou jejich krajních
bodů leží na přímce p a druhý na přímce g.

a) Co vyplní krajní body těchto úseček na přímce p?
b) Co vyplní středy těchto úseček?
Řešení (obr. 2). Označme AB nejkratší příčku daných mimoběžek 9, g; A nechť

je bodem přímky p a B nechť je bodem přímky g, takže je AB = v. Střed úsečky
AB označme Z. Pak platí

AB| p, AB| g.
Bodem A veďme přímku g' || g. Pak kolmice $, g' určují jedinou rovinu

o | AB. Označme P, O po řadě body přímek 9, g, o nichž platí PO —d. Dále
označme O' patu kolmice vedené bodem © k rovině p; bod O" je zřejmě bodem
přímky g.

Obr. 2

Uvažujme pravoúhlý trojúhelník POO', kde X O" — 907. V tomto trojúhel
níku je PO = d, OO" = v; podle Pythagorovy věty platí PO' = x, kde

x=|B— (1)
Protože úsečka PO' má konstantní velikost x >>0 (je d>> v), platí o vzdále

nosti y bodů P, A (neboli o vzdálenosti bodu P od přímky g“) vztah

0OSysSx.
Leží proto nutně všechny body P požadovaných vlastností na úsečce XY — 2x,

která má střed A a která je částí přímky p.
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Obráceně ke každému bodu P, této úsečky XY lze zřejmě sestrojit alespoň
jeden bod ©%přímky g' tak, aby platilo P,Og — x, kde x je číslo daňé vztahem (1).
Označíme-li O; ten bod přímky g, pro který platí vztah O,0% | p, plyne z pravo
úhlého trojúhelníka P40,0% (kde X O%— 90)

PR=|2*+v=d.
Lze tedy ke každému bodu P+ úsečky XY sestrojit alespoň jednu úsečku PpOp,

která má vlastnosti požadované v úloze.
Závěr. Množinou všech bodů P požadované vlastnosti je úsečka XY (výše

popsaná).
b) Dokažmenejprvepomocnou větu I:
Buďte dány dvě kolmé různoběžky 74, m a kladné číslo a; označme K jejich

průsečík. Pak množinou středů L všech úseček MN o velikosti a, kde body M, N
po řadě leží na přímkách 7m,n, je kružnice ž = (K, 3 a).

Obr. 3

Důkaz (obr. 2). Je-li M25 K, N= K,je úsečkaKL těžnicív pravoúhlém
trojúhelníku MNK (kde X K— %0“)a oní platí KL = 3; MN =3 a. Splý
vá-li jeden z bodů M, N s bodem K, je opět KL —$ a. Leží proto všechny
body L na kružnici A= (K, +4a).

Obráceně, nechť L; je bod kružnice A. Leží-li L, na jedné z přímek m, n, lze
snadno sestrojit úsečku M,N, daných vlastností. Neleží-li bod L, na žádné z pří
mek 71, 2, sestrojíme rovnoramenný trojúhelník KL,M, o základně KM, tak,
aby M; byl bodem přímky m; dále sestrojíme průsečík Np přímek MoLo,n, které
jsou zřejmě různoběžné. Pak platí postupně:

X LKM = X LMK, (2)
N,KL, = 90 —X LKM,, (3)

X LINK = 90 —XLMK. (4)
Po dosazení ze (2) do (3) a porovnáním ze (4) dostaneme

X LNK —X LKN,

42



takže No,KL, je rovnoramenný trojúhelník o základně KN; stejně jako trojúhelník
L,KMg. Odtud plyne

No = LK= LM = a,
MM = a.

proto je

Tím je důkaz věty I proveden.
Lze tedy ke každému bodu kružnice k sestrojit úsečku předepsaných vlast

ností.
Vraťme se nyní k dané úloze. Označme S střed úsečky PO —=Za S“ jeho pravo

úhlý průmět do roviny p. V trojúhelníku POO' je SS“ střední příčka, příslušná
ke straně OO"; je tedy SS“ = $w. Bod S" je středem úsečky PO' = x. Podle
věty I je množinou všech bodů S“ kružnice A'= (4,3 x). Každému bodu S
přísluší jediný bod S" kružnice R'. Obráceně každému bodu S“ kružnice ž' pří
sluší jediná úsečka PO' = x (viz obr. 2) a tím jediný trojúhelník POO' (kde
PO =d), a tedy i jediný středS úsečkyPO. Přitomje SS = v, SS| p.LežítedyvšechnybodySvroviněo,kterápůlíúsečkuABa jeo| o,adálena
rotační válcové ploše o řídicí kružnici k a ose AB; společným útvarem této plochy
a roviny o je kružnice A= (Z, 3 a), která je hledanou množinou středů všech
úseček PO.

Tím je řešení úlohy provedeno.
Upravili R. Zelinka a doc. Holubář.

%.?2

(X „A5 Matematické zábavy
X 1x

Hádanka

Řešení hádanky ze str. 475. Uvažujme libovolná dvě čísla a, b o stejném cifer
ném součtu s. Potom ciferný součet součtu a +- b je roven 2s, nepředává-li se při
sečítání ani jedenkrát desítka do vyššího řádu jako jednotka. Předává-li se desítka
jednou, je ciferný součet roven 2s — 9, ježto místo 10 (desítky) bude v ciferném
součtu a + b jen 1 (jednička) atd.

Obecně tedy bude eiferný součet součtu a + b roven 25s—1.9 kde n= 0,
1, 2, udává, kolikrát přechází desítka při sečítání do vyššího řádu jako jed
notka; například

523 ciferný součet je 10
343 ..... ciferný součet je 10
866 ciferný součet je 20,

zdejednotkadovyššíhořádunepřechází,ježto3 +3 —6,2+4=6,3+5=8
(tudíž 1 = 0).
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Nebo
187 ciferný součet je 16
655 ..... ciferný součet je 16
842 ciferný součet je 14 — (16 +- 16) — 2.9

desítka dvakrát se předává jako jednotka do vyššího řádu (1 = 2), tj.5 +- 7 = 12,54+8+1=146+1=7.
Ciferný součet součtu a + b je roven ciferným součtům sčítanců a, b právě

tehdy, když s — 25s— 1.9, tedy když s = 1.9, kde n—=0, 1, 2,... udává, kolikrát
přechází desítka do vyššího řádu jako jednotka.

Dostáváme tudíž řešení. Nutná a postačující podmínka, aby součet dvou čísel
měl stejný ciferný součet jako oba sčítanci je:

Ciferný součet každého ze sčítanců musí být roven 9n, kde n udává, kolikrát se
při sečítání předává desítka do vyššího řádu jako jednotka.

Podle toho si můžete sestavit například takovéto případy:

57 348 ciferný součet je 27
29187 ...... ciferný součet je 27
86 535 ciferný součet je 27,

nebo podobně též pro odečítání:
62 739 153 ciferný součet je 36

— 34 775 532 ciferný součet je 36
27 963 621 ciferný součet je 36.

Stanislav Vávra, studujícíVŠP,Praha:

Hanojská věž

Nakladatelství Mladá fronta vydalo v roce 1957 knihu 333 her a zábav, v níž
je uveden tento hlavolam: Zhotovíme si destičku s rozměry 210 mm a 75 mm
a upevníme na ni tři hůlky, jak je znázorněno na obrázku. Pak přistupme k zhoto
vení věžičky. Skládá se z osmi překližkových kroužků. Největší je dole (má prů
měr 65 mm) a každý následující má průměr o 5 mm menší než předcházející.
Každý kroužek nabarvíme jinou barvou.

K rozřešení tohoto hlavolamu musíme všechny kroužky přeložit z jedné hůlky
na druhou. Při tom používáme třetí jako pomocné. Při řešení hlavolamu musíme
bezpodmínečně zachovávat tato pravidla:

a) kroužky můžeme přemisťovatpouze po jednom,
b) nelze klást větší kroužek na menší.
Budeme se snažit rozřešit úkol co nejrychleji a vyhnout se zbytečnému překlá

dání kroužků. Než začneme řešit celý úkol, můžeme začít menším množstvím
kroužků (čtyřmi, pěti) a postupně budeme přidávat po jednom. Abychom přelo
žili čtyři kroužky, musíme udělat nejméně patnáct přemístění, při pěti 31, při
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šesti 63, při sedmi 127, při osmi 255. Abychom přemístili 64 kroužků, museli
bychom při daných pravidlech udělat ohromné množství přemístění, což lze
přesně vyjádřit číslem 18 446 744 073 709 551 615. Na to by jeden člověk potře
boval nejméně 500 miliard let.

Jak můžeme obecněvyjádřit mimimálnípočet přemístění? Zavedeme nejprve po
mocné označení "z jako počet přemístění jednotlivých kroužků, minimálně nutný
k přemístění věže o » kroužcích na jinou hůlku. Chceme-li nyní přemístit věž
o 1 + I kroužcích (při minimálním počtu přemístění) z hůlky A na B, musíme
nejprve z menších kroužků (tj. věž o z kroužcích) přemístit na pomocnou hůlku C
(vykonáme "z přemístění jednotlivých kroužků), potom přemístit největší krou
žek na hůlku B a opět přemístit věž o z kroužcích z pomocné hůlky na hůlku B.

Platítedy:(n + 1)= n+1l-+ n=2.n+ L.

DLT

Obr. 1

Tak jsme dostali rekurentní formuli pro “n. Pro n — 1 je zřejmě minimální po
čet přemístění “1 — I, neboť jeden kroužek přemístíme tak, že jej z hůlky A
přendáme na B, tj. vykonáme jedno přemístění. Nyní dokážeme tuto větu:

Máme-li přemístit věž o T kroužcích, je minimální počet přemístění "T — 27 — 1.
Důkaz pro všechna přirozená » provedeme matematickou indukcí:
(T) Pro 1 = 1 je rovnice splněna (viz výše), neboť "1 = 1 —2' —1.
(IT) Předpokládejme, že věta platí až k určitému přirozenémučíslu £ = 1, tedy

k—=2—I.
Máme dokázat: *(£ + 1) — 2*+!— 1. Podle rekurentní formule platí “(£ + 1) =

= 2.“k + L, tedy podle indukčního předpokladu je
"(k+-1)=2.2:—1)+1=2.2-—2+1=2+—1.

Tím je druhý indukční krok proveden a naše věta je tím dokázána.
Když umíme nyní vypočítat minimální množství přemístění pro libovolný po

čet kroužků, můžemesi ověřithlavolam třeba s jednoduchými pomůckami - např.
s mincemi, do nichž ovšem nebudeme provrtávat otvory.

Poznámka redakce. Autorem hříčky, která je známá pod názvem Hanojská věž,
je francouzský matematik E. Lucas, který r. 1890 uveřejnil tento hlavolam v jed
nom francouzském časopise (pod žertovným pseudonymem „„mandarin Claus“).

45



Recenze

Nomografia a iné grafické metódy

Všichni jistě znáte čočkovourovnici— = = + + „ kde a je vzdálenost
předmětu, b vzdálenost obrazu, f je ohnisková vzdálenost.

Sotva však víte, že pro Kaplanovy turbiny středních výkonů platí rovnice
nÝN
VP

h je spád vody (v metrech), 1, je specifický počet otáček (minutové otáčky turbiny
výkonnosti N = 1 k při spádu 4 = 1 m).

Tak snad v každém oboru lidské činnosti bychom mohli nalézt mnoho podob
ných příkladů, jichž společným znakem je, že vyjadřují závislost několika pro
měnných veličin. Užití každého takového vztahu spočívá v tom, že počítáme hod
notu jedné proměnné veličiny pro dané hodnoty ostatních veličin. Takový výpo
čet může být však pracný, zejména vyžaduje-li několik početních výkonů. Je-li
pak potřeba častěji provádět takový výpočet, vzniká přirozeně snaha jej zmechani
zovat. To lze provést např. tabulkami, jež jsou zejména výhodné pro zvládnutí
vztahu dvou proměnných. Znáte jistě tabulky pro výpočet druhých a třetích
mocnin a odmocnin, tabulky reciprokých hodnot atd. Jde-li však o vztah více než
dvou nebo tří proměnných, jsou tabulky obvykle rozsáhlé, nákladné a tím i nevý
hodné. V takovýchpřípadechpoužíváme nomogramů, tj. obrazců, sestro
jených pro daný vztah, které nám umožňují velmi rychle stanovit graficky hleda
nou hodnotu. Konstrukcí nomogramů se zabývá nomografie, jež tvoří část gra
fického počtu.

Dokonalé poznání nomografie spolu s jinými grafickými metodami umožňuje
nedávnovyšlákniha Nomografia a 1né grafické metódy od
prof. dr. Františka Jurgy. Přestože je tato kniha zaměřena především pro stu
denty technických fakult, může jí, s výjimkou několika částí, předpokládajících
znalost diferenciálního počtu, porozumět i absolvent jedenáctiletky, zejména,
seznámí-li se aspoň se základy analytické geometrie v rovině a s determinanty.

PrvníčástknihyGrafická aritmetika a algebra učígrafickému
zvládnutí čtyř základních početních výkonů; výsledků je pak použito pro grafické

řešení soustavy lineárních rovnic a pro vyšetření reálných kořenů algebraickérovnicepomocítzv. ortogonů.
Druhá částknihy je věnována nomografii. Úvodní odstavcetéto částise

zabývají 1. konstrukcí grafů funkce jedné proměnné, zejména funkcí elementár
ních, 2. různými druhy stupnic, mimo jiné též logaritmickým pravítkem a tech

n, = kde a je počet otáček za minutu, N je pracovní výkon (v koních),
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nikou počítání s ním,3. grafickými papíry. V dalších odstavcích jsou pak vyklá
dány různé druhy nomogramů a to: průsečíkové, spojnicové, hexagonální, sdru
žování nomogramnů, nomogramy s lineárními poli, nomogramy $ rovnoběžnými,
kolmými a kruhovými indexy a nomogramy s průsvitkami.

Třetía posledníčástknihyse zabývágrafickou analýzou, tj. vpod
statě grafickým derivováním a integrováním spolu s nejdůležitějšími geometric
kýmIa fyzikálními aplikacemi.

Celá kniha o 278 stranách obsahuje velké množství (266) názorných a pečlivě
provedených obrázků, jakož i mnoho zpracovaných příkladů z různých oborů.

Všem z vás, kteří chcete studovat na některé z technických fakult, jakož i těm,
kteří chcete pracovat v konstrukčních kancelářích, ve výzkumu, či vývojových
odděleních, doporučuji vřele tuto knihu, jež je schváléna jako učební pomůcka
pro studenty vysokých škol technického směru. Jsem přesvědčen, že výsledky,
návody pro konstrukci a čtení nomogramů, třeba i s vynecháním teoretického

zdůvodnění, by pomohly mnohým i starším pracovníkům v nejrůznějších obo
rech, pokud potřebují často a rychle vyčíslovat různé matematické vztahy. Neza
pomeňte proto seznámit s touto publikací i své rodiče. Okolnost, že kniha je
psána slovensky, není pro české čtenáře nikterak na závadu, neboť technická lite
ratura se Čte mnohem snadněji než beletrie v jiném jazyku, tím snadněji ve slo
venštině,

Kniha vyšla v září 1958 ve Slovenském vydavatelství technické literatury. Její
cena 22,90 Kčs je vzhledem k jejímu bohatému obsahu vskutku nízká.

V některém z příštích čísel tohoto časopisu bude uveřejněn můj článek, v němž
se vás pokusím seznámit se základy nomografie.

J. Chudý

Albert Einstein - Leopold Infeld:
Fysika jako dobrodružství poznání

(Praha 1958, Orbis, v překladu j. Reye, str. 224, brož. 10 Kčs.)

Dnes již slavná kniha geniálního fyzika a jeho vynikajícího Žáka se vymyká
obvyklé recensi; zájem čtenářů o toto dílo je možno posoudit z rychlosti, s jakou
byla rozebrána.*)

Autoři se v úvodu obracejí na čtenáře-laika a vybízejí ho, aby sledoval práci
fyziků a vývoj vědy fyziky. Jsou si vědomi obtížnosti svého úkolu a přízeň čtenáře
si získávají srovnáním obsahu knihy s dobrou detektivkou; znají čtenáře a vědí,
že touhy po poznání a po uplatnění vlastního logického myšlení čtenáře využijí
ve prospěch svého výkladu. Možno říci, že zájem čtenáře si udržují až do konce
přesto, že je četba dosti náročná.

První část je věnována pohybu a snaze vysvětlit všechny fyzikální děje jím.
Vychází z prvních naivních názorů na příčiny pohybu, aby mohla ukázat význam
Newtonových zákonů. Dále ukazuje na podstatu tepla, vysvětluje přeměny energie

*) Připravuje se další vydání, které se má dostat do prodeje na podzim t. r.
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a některé důsledky kinetické teorie. Připomíná filosofické důsledky snah vyložit
všechny jevy mechanisticky.

Druhá část se základy elektřiny a magnetismu a též optiky již přináší rozpory
do dosavadního prostého výkladu fyzikálních jevů. Výklad názorů na podstatu
světla vede k řešení problému povahy prostředí (étheru), v němž se světlo šíří.

Ve třetí části je vysvětlen pojem pole, jenž umožnil popsat vzájemné působení
nábojů a částic a je zhruba naznačen popis struktury elektromagnetického pole
Maxwellovými zákony. Rozpory mezi Newtonovými a Maxwellovými zákony
spolu s marnými pokusy konstruovat mechanický model étheru vytvářejí půdu
vhodnou ke kritickému posouzení Galileovy transformace a k přijetí hypotesy
o závislosti základních fyzikálních veličin na rychlosti, tj. k teorii rela
tivity. Teorie relativity dává člověkuvysvětlení řady jevů, jež klasická fyzika
vysvětlit nemohla. Relativistické zákony jsou sice složitější a práce s nimi je
obtížnější, popisují však pravdivěji skutečnost a dávají jednotný pohled na po
vahu hmoty a energie. Konečně je podán obraz obecné teorie relativity a teorie
gravitační. Názorně ukazuje význam vícerozměrného prostoru a vysvětluje, jak
pozměnění vžitých geometrických vztahů umožní vyjasnit strukturu pole v ne
inerciálních soustavách.

Poslední část je věnována kvantové mechanice. Zdařile a názorně je ukázán
nespojitý charakter hmoty, náboje a světla; vysvětluje se dvojí charakter záření 
vlnový a korpuskulární. Jsou podány hlavní myšlenky vlnové mechaniky a je
objasněn rozdíl mezi popisem jednotlivého jevu a popisem statistickým.

Všechny výklady jsou prosty matematických vztahů a užívají originálních a
názorných přirovnání, jsou srozumitelné a předkládají problémy v celé své šíři
bez hrubého zjednodušování, příznačného pro většinu populárních knížek.

Knížku doporučujeme zvláště mladým - nejen těm, kteří mají zájem o fyziku
a přírodní vědy - ale všem, kteří mají rádi přesné logické myšlení, protože dá
radost všem z „„dobrodružství poznání“.

Libor Pátý

Redakce bovoří se Čtenáři

2WO
* Přejeme čtenářům mnoho zdraví a úspěchů v tomto roce a těšíme se, že nám sdělí
1 svá přání týkající se obsahu Rozhledů matematicko-fyzikálních.
* Předplatné se může zahájit každým měsícem, současně však upozorňujeme, aby
objednávky byly činěny pouze u místní poštovní novinové služby.

48



Fyzikální olympiáda pro školy Pražského kraje

A 5: Kladný elektrický náboj ©, = 4.10719 As a záporný elektrický náboj O, =
= 36.1071? As mají vzdálenost d = 50 cm. Najděte polohu bodu M, v němž se přitažlivá
síla prvého náboje zcela ruší s odpudivou silou druhého náboje, čili bod, v němž intenzita
pole je nulová (As = ampérsekunda = coulomb = C).

A 6: Při sportovních závodech byl vržen oštěp do vzdálenosti x — 58,86 m. Let trvál
dobu f, = 3 vteřiny. Určete jakou rychlostí c a v jakém elevačním úhlu byl oštěn vymrštěn,
nepřihlížíme-li k odporu vzduchu a předpokládáme-li, že byl vymrštěn z povrchu zem
ského. (Gravitační zrychlení klaďte přesně g = 9,81 m/s?.)

A 7: Dvě tyče mají stejnou délku a stejný elektrický odpor R. Jedna je z niklu, druhá
z hliníku. Hmota niklové tyče je 1 kg. Jak veliká je hmota hliníkové tyče? Dán spec. odpor
niklu 0, = 0,07.107% (cm, spec. odpor hliníku 0; = 0,027.107+ (2cm; spec. hmota niklu
s, = 8,8 g cm“?,spec. hmota hliníku s; = 2,69 g cm=?.

A 8: Měděné vinutí (drát stálého průřezu) elektrického stroje se ohřálo při zkratu
trvajícím dobu r = 1;5 vteřiny, kdy procházel proud I = 8000 ampérů o 70 C. Určete
průřez S drátu za předpokladu, že veškeré teplo vyvinuté ve vodiči se spotřebovalo na jeho
ohřátí a že odvod tepla z vodiče je zanedbatelný. Dáno: spec. odpor mědi - za tepla - je

cal€ stupeň?hustotamědijes—9g/cm.
A 9: Ve dvou sousedních vrcholech čtverce 4, B se nacházejí náboje ©, a O,. Střed

protilehlé strany čtverce CD označte K, střed strany 4B označte M. Strana čtverce má
délku 10 cm. Jak velikou práci vykoná náboj O; — + 2 sC (tj. statcoulombů) přemístěním:
1. z bodu Cdo D, je-li O, — + 25sC, 0, = —25 sG; 2. z bodu M do K, je-li O, = 0, =
= + 25sC?

A 10: Z místa C, nacházejícího se 4 metrů nad místem 4; bylo vrženo vodorovným
směrem těleso rychlostí c. Těleso dopadlo do místa B, vzdáleného od A4o délku x a nachá
zejícího se ve stejné nadmořské výšce jako místo A4.Určete rychlost c, s jakou bylo těleso
vrženo, a rychlost v, s jakou dopadlo v místě B. Odpor vzduchu zanedbejte. Řešte obecně
a pro A = 218 m, g = 9,81 m/s*, x — 317 metrů.

A 11: Elektrický průtokový ohřívač vody má dávat při napětí 220 V každou minutu
0,8 litru vody, ohřáté na teplotu 80 “C. Učinnost ohřívače je 90 %. Jak veliký je odpor
topné spirály, bylo-li při propočtu předpokládáno, že do ohřívače vtéká voda počáteční
teploty 16 *C?

A 12: Sestrojte dráhu světelného paprsku, vycházejícího z bodu 4 a procházejícího po
odrazena rovin ném zrcadle(daným)bodemB.

a) Dokažte, že provedená konstrukce je správná podle zákona o rovnosti úhlů odrazu
a úhlu dopadu při odrazu světelného paprsku na rovinném rozhraní.

b) Dokažte dále, že při odrazu na jiném místě zrcadla by byla dráha paprsku z A do B
delší.

c) Ověřte zákon: Světelný paprsek se šíří z bodu „4 po odrazu na rovinném zrcadle do
bodu B po takové dráze, že ji vykoná v nejkratší době.

B 5: Motor o výkonu P = 0,15 kW pohání soustruh, na kterém se otáčí dřevěný válec
průměru 6 cm. Válec vykoná 600 otáček za minutu. Určete sílu, kterou nůž hloubí drážku,
jestliže výkon soustruhu je 80 % výkonu motoru.

B 6: Určete, jak hluboko se ponoří do ledu teploty *, — 0“C mosazný válec, jehož
výška je 4, — 10 cm a teplota r, —40 *C. Předpokládáme, že teplo se odevzdává ledu jen
podstavou válce a že ochlazení vzduchem je zanedbatelné. Dáno: spec. teplo mosazi c =
= 0,092 cal g—", hustota mosazi s; = 8,2g cm—";hustota ledu s, = 0,92 g cm—*,skupen
ské teplo tání ledu je o = 79,7 cal g—'.

B 7: Řemenice průměru 1 metr se otáčí 75krát za minutu. Po ní klouže řemen, kterým
se přenáší výkon 8 koní. Pevnost řemenu v tahu je 500 kg/cm* a součinitel bezpečnosti má
být 10. Jak široký musí být řemen, je-li jeho tloušťka b — 5 mm?

o = 0,02.10—“Ocm, spec. teplo mědi je c = 0,09



B 8: Povrchové napětí kapaliny lze určit tak, že se nechá volně odkapat » kapek oné
kapaliny ze silnostěnné kapilární trubice, jejíž vnitřní průměr je ď. Určí se hmota M těchto
n kapek a odtud se vypočte hmota jedré kapky. Odtržení kapky od kapilární trubice nastane,
když její váha je rovna síle, kterou je kapka povrchovým napětím oné kapaliny k trubici
přidržována. - Příklad: Silnostěnnou kapilární trubicí vnitřního průměru 1 mm odkapalo
100 kapek vody,jež vážily celkem 2,42 g. Jaká hmota vychází z tohoto měřenípro povrchové
napětí vody?

B 9: Hmotný bod se pohybuje rovnoměrně zrychleně po přímé dráze ABC. Jeho rych
lost v bodě A je rovna nule, v bodě C je pětkrát větší než v bodě B. Vzdálenost BC je 30 m
a pohybující se bod ji proběhne za 10 vteřin. Určete zrychlení tohoto pohybu a celkovou
vzdálenost AC.

B 10: Do válce parního stroje o průřezu S = 500 cm*?se přivádí pára pod tlakem
p, = 18;2 atm. a vypouští se do chladiče s tlakem p, = 0,2 atm. Píst vykonává za vteřinu
n = 2 zdvihv, každý zdvih má délku 4%= 0,5 m.

a) Jak veliký je výkon P stroje, nepřihlížíme-li ke ztrátám ve válci?
b) Jak veliký je skutečný výkon P; stroje, jsou-li ztráty ve válci 10 %?
c) Kolik % energie se zužitkuje, jestliže se při práci stroje spotřebuje za hodinu 180 kg

uhlí, jehož spalné teplo je 8000 kcal/kg?
d) Kde vznikají tyto ztráty?
B 11: Pozorovatel stojí u začátku prvého vagónu vlaku, jenž se rozjíždí rovnoměrně

zrychleně tak, že prvý vagón projede kolem pozorovatele za dobu r, = 4 vteřiny. Kolik,
vteřin bude kolem pozorovatele projíždět desátý vagón? Řešte obecně pro čas f, a n-tý
vagón. Lze úlohu řešit i tehdy, není-li délka vagónu dána?

B 12: Vlak vážící 500 tun se pohybuje po vodorovné trati tažen lokomotivou o stálém
výkonu 600 kW. Jaké maximální rychlosti (v km/hod) dosáhne vlak, je-li koeficient tření
0,01, a zanedbáme-li odpor vzduchu? (g — 10 m/s?.)

A

: Obr. 1 Obr. 2 (k úloze A4)

+
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ROZHLEDY MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ

„ROČNÍK 37 - 1959 ČÍSLO 2

Matematika

Dr. Rudolf Plajner, Holešov:

Pythagorova čísla

Popud k tomuto příspěvku daly dotazy čtenářů nedávno vydané knihy B. A.
Rorděmského:„Matematické prostocviky“ (vydalav roce 1957
Mladá fronta v Praze), kteří byli zvědaví, zda pro trojice Pythagorových čísel,
jichž je nesčíslné množství, platí nějaké vnitřní vztahy. Konkretně šlo o dotazy,
musí-li jedno z této trojice čísel býti prvočíslo, jak by tomu nasvědčovaly pří
klady v knize uvedené (3, 4, 5; 5, 12, 13; 15, 8, 17; 21, 20, 29).

I.

Pythagorovačíslamajíbýti přirozená čísla splňujícípodmínku
*ry=z. (0)

Vyhledávání těchto trojic čísel se opírá o známou rovnost

(a? — b?)? -+ 42b? — (a* + b?)? .
Položíme-li

a—b=x
2ab =y (1)
a -|-b=z,

obdržíme pro každou dvojici čísel a, b (a >>b), použitím uvedených vztahů, jednu
trojici Pythagorových čísel.

Příklad: a — 6; b — 4;

x = B — db?= 36 — 16 = 20

y=2b=2.6.4= 8
z= a + b= 3+ 16= 52
20? + 48? — 52?

400 —-2304 = 2704
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Na tomto příkladě je též vidět, že mezi trojicí Pythagorových čísel nemusí být
vždy prvočíslo. Bližší vysvětlení podá další rozbor.bj0ia

ar
Věta 1. Plarí=li základní vztah (0) pro trojici číselx, V, 2, platí též pro jejich libo

volný násobek kx, ky, kz.

Důkaz. Dosadíme-li do (0) dané násobky, bude

R*xž + R%y*—=R?z", tj. opět

x + yž= až.

II.

Známe-li jednu trojici Pythagorových čísel, odvodíme od ní nekonečné množ
ství trojic dalších.

Příklad: 3; 43; 5 (základní tvar)
63 83; 10

9312315 (odvozenétvary)
45 ; 60 3 75

Věta 2. Mají-li čísla a, b společného dělitele d, mají Pythagorova čísla společného
dělitele d*.

Důkaz. a—=dgb= dr
m8- b= dg —19)
y = 24b = 2d?gr
z=dA+bB=dWg+ r

Z toho vyplývá, že chceme-li získat Pythagorova čísla v základním tvaru, musí
být čísla a, b nesoudělná.

Kdy bude tato podmínka splněna?
a) Případ a = 2m, b = 2n, kde mm,n jsou libovolná přirozená čísla, je předem

vyloučen.
b) Případ a — 2m + 1, b = 2n + 1, rovněž nevyhovuje, poněvadž čtverec li

chého čísla je rovněž číslo liché a rozdíl (a? — 5b*)i součet (až +- 5*) jsou čísla
sudá; číslo y — 2ab je sudé vždy. V tomto případě bychom dostali pro všechna
tří čísla hodnoty sudé, dělitelné dvěma.

c) Zbývá tudíž jen jediná možnost: z dvojice čísel a, b musí býti jedno sudé,
druhé liché. Z důvodů uvedených v předešlém případě, bude x vždy liché, z rov
něž; pro číslo y = 2ab = 2. 2m(2n -+ 1) = 4m(2n + 1) dostáváme podmínku:

Věta 3. Druhé Pythagorovo čísloy musí všdy býti dělitelné čtyřmi.
Dokažme nyní, že jsou-li a, b libovolná přirozená čísla, je jedno z čísel a.b,

(až — b?) určitě dělitelné třemi.
Důkaz. a) Je-li a —3m, nebo b = 3n, je očividné, že součin a. b je rovněž

násobkem tří.
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b) Nepatří-li a, b mezi násobky čísla 3, pak mohou tato čísla při dělení třemi
dávat zbytek buď 1 nebo 2. Poněvadž kladný zbytek +2 je možno při děliteli 3
psát ve tvaru (—1) - vzpomeňte známých zápisů dělení se zbytkem, např. 17:3 —=5
(zbytek 2) nebo též 17:3 = 6 (zbytek —1) - je uvozovací věta tohoto odstavce
vyjádřena matematicky přesně zápisem

a b
uh

Snadno si ověříme,že pro početní operace se zbytky platí tato jednoduchá pra
vidla:

a) Zbytek součtu (rozdílu) dvou čísel se rovná součtu (rozdílu) zbytků obou
členů:

a+-b a b13)-4(5)s4(5)
b) Zbytek součinu dvou čísel se rovná součinu zbytků obou činitelů:

a.b a b
1()==(5)-4(5))

c) Zbytek druhé mocniny základu se rovná druhé mocnině zbytku základu:
až al(5)-|45)|

a“ bž

Veshoděs těmitopravidlypíšemevnašempřípaděZ (5 = 1,Z 5 = la
a? — b?

= 1— 1=0; číslo (až —b?) dává při dělení třemi zbytekproto Z

nulu, je tedy násobkem čísla 3.
Z této úvahy vyplývá

věta 4. Jedno ze dvou Pythagorových čísel x, y je vždy dělitelné třemi.

Jsou-li a, b jakákoliv přirozená čísla, pak některé z čísel (a? — b*), 2. ab, (a* +
+ 8%)je určitě dělitelné pěti.

Důkaz. a) Je-li a —5m nebo b = 5n, pak je číslo 24b rovněž násobkem
pěti, čímž je správnost našeho tvrzení prokázána.

b) Není-li ani a, ani b dělitelné pěti, pak mohou tato čísla při dělení pěti dávat
zbytky 132; 3; 4, nebo zavedeme-li jako shora místo velkých kladných zbytků

b

(+3), (+4) zápornézbytky (—2),resp. (—1),bude jak Z (5) „tak Z (5 TO5

ven buď (-E 1) nebo (-—-2).
Jaké budou v těchto případech zbytky zkoumanétrojice čísel při všech možných

kombinacích zbytků přirozených čísel a, b, vyčteme z tohoto přehledu:
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Tab. I.z(5)+1+1|+2| 42
bz(3+1+2| +1+2
a“ —

z(5 1 1 —1 —1

b?

z(3) l —1 l —1

2- 42z) 0 2|-2 0
2ab

z(5 +2| +1. +1|42

(5) 2 0 0|—2

Z tabulky I. je vidět, že pro libovolnou kombinaci zbytků je vždy jedno z čísel
(až — 5b*)nebo (a? — 5*) násobkem pěti. Na základě takto dokázaného tvrzení lze
vyslovit větu pátou.

Věta 5. Jedno ze tří Pythagorových čísel x, y, z je vždy dělitelnépěti.

III.

Shrneme-li výsledky odstavce II., můžeme říci, že součintří Pythagorových čísel
je vždy dělitelný šedesáti.

Správnost tohoto výsledku si ověřtena několika příkladech, které budou 1 ná
vodem k tomu,jak lze získat trojice Pythagorových číselv základním tvaru(tab. II).

Tab.IL.a| 246 357 4810579
B1111 2 22 3 3 3 4 404
x | 3 15 35 5 21 45 7 55 91 09 33 65y| 4822(122028244860405672z| 51737 1329532573109416597
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IV.

Základního vztahu (1) pro vyhledávání Pythagorovýchčísel je možno užít i pro
případ, že číslo db— 1. Obdržíme tak zjednodušený tvar

x=d—1, y=2, z=éě- I,
kterýodpovídátzv.Platonově identitě

(n —1)?+ (2n)?= (n +1), (2)

podle níž můžeme k libovolně zvolenému sudému číslu y — 21 určit lehce zpa
měti další dvě strany Pythagorova trojúhelníka tak, že k dvojmoci poloviny zvo
leného čísla připočteme jednu a po druhé odečteme 1.

Příklady:

1. 22—6; n=3; n=9; n"—1=8; n+1— 10; 6?+ 8*= 10?
2. 2n = 14; n= 7; n* = 49; nž — 1 = 48; nž — 1 = 50; 14*+ 48* — 50?

Tyto případy jsou ovšem zahrnuty v prvé části naší všeobecné tabulky.

*

Platí-li pro Pythagorova čísla zjednodušený tvar (2), pak je splněna Pythagorova
věta i pro Čísla

až—1 M o a+l
2 3 Y— A; Z — 2 .

Bude-li a = 21 + 1 (tj. číslo liché), bude

„= (21 + 1)*— 1> = mb 2Dn,
y=n+),

2 2z=T Tmom,
čímž dostaneme pro Pythagorovu větu tvar

(21 + 1)?+ (2n*—-2n)*= (212+ 2n +1),

který odpovídá pravidlu, vyslovenému samotným Pythagorem a tlumočenému
Dr.F.J. STUDNIČKOUv jeho knize„Základové nauky očíslech“
(Praha 1875) takto: Zvolí se liché číslo nějaké, od jeho čtverce se odejme 1 a dělí se 2,
čímž povstane číslo druhé a zvětší-li se o 1, číslo třetí, jehož čtverec jest tak velký,
jako součet čtverců obou číselprvních, jakž nyní snaďno se pozná ze stejmny Pytha
gorovy

(2n + 1)? + (2n*+ 2n)? = (2n* + 2n + 1)?

Podle tohoto pravidla můžeme též s prospěchem postupovat při vyhledávání
stran Pythagorova trojúhelníka, je-li jedna jeho známá strana dána lichým číslem.
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Příklady:
2 32y=3; += =4; z= T5; 323+-42—5?,

2 2

2. 2

2 — 2y-=Ill;p = 6; ==; 112- 602—612.
Netřeba zdůrazňovat, že i tyto příklady jsou jen zvláštními případy naší obec

nější úvahy a jsou rovněž zahrnuty v tabulce II.

Jaroslav Chudý, Praha:

Determinanty

V matematice užíváme velmi často pro zjednodušení výpočtů a pro lepší pře
hlednost různých symbolů a schémat. Jedním takovým důležitým symbolem je
determinant, s jehož nejjednoduššími případy a základními vlastnostmi se sezná
míme v tomto článku.

Nechť jsou dány dvě lineární rovnice o dvou neznámých X4,X;

AX TAX =by (1)3

xy X1 + AxxX2 — bz

kde koeficienty u neznámých jsou označeny dvojími indexy, z nichž první udává
pořadí rovnice v soustavě, druhý souhlasí s indexem u neznámé (a, čteme a dvě
jedna). Některým známým způsobem vyjádříme snadno řešení

O D1G33— G2 by = G11bz — Byd1 (2)% = > X2— .
11 da2 — A12 Go1 G11 G22 — G13 Go1

Takto vyjádřená řešení mají samozřejmě smysl jen tehdy, je-li

A113 —Mzda 750.

Všimneme-li si čitatelů i jmenovatelů ve zlomcích (2), vidíme, Žejsou utvořeny
z koeficientů rovnic (1) týmž způsobem jako rozdíl součinů vždy dvou čísel.
Ukazuje se výhodné zavést pro takový algebraický výraz zvláštní symbol. Tak pro
VÝTAZ411429 — G12421zavedeme symbol

G11 42
> (3)

G1 Goz

kterýnazvemedeterminantem druhého stupně; ten je složen
ze čtyřčísel (tzv. prvků determinantu) napsaných do dvou řádků a dvou sloupců.
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wevNaznačíme-liv tomtosymboluúhlopříčky,nazvemehlavní úhlopříčkou
tu, která směřuje zleva doprava směrem dolů (spojuje prvky 411,ds+) a druhou
nazvemevedlejší úhlopříčkou. Determinantem(3)je paksymbolicky
vyjádřen součet součinů prvků v hlavní úhlopříčce opatřený znaménkem —
a prvků ve vedlejší úhlopříčce opatřený znaménkem —.

Tak např.

25 —=2.3—5.7=6-—35= —2;73
4 33

o 3 = 4.(—5) —(—3).(—2)= —20—6 = —26.

Ze zavedení determinantu druhého stupně vyplývá ihned jedna jeho vlastnost:
Vyměníme-li v determinantu řádky, resp. sloupce, změní determinant své znaménko.

Pomocí determinantu druhého stupně definujme si determinant třetího
stupně, skládajícího se z devíti prvků napsaných do tří řádků a tří sloupců,
tímto předpisem:

1
G1 M12 G13 )

G1 A322Ao3
Goo dos G1 G2Go1 A423

12 + a (4)= 411
GA32 G33 G31 433 GA31 A32

G31 432 A33

Vyjádříme-li determinanty druhého stupně, dostaneme (označíme-li determi
nant třetího stupně písmenem D) po uspořádání

D = W143 A33 T A19A23A314 A13day A3 — A11G23A32 — G13A21d33 — A13dog dy1 (5)

Ve výrazu (5)jde o součet šesti součinů, z nichž tři jsou opatřeny znaménkem +
a tři znaménkem — . Jednotlivé součiny lze mechanicky získat takto: Připišme
ke schématu prvků v determinantu D ještě za poslední sloupec znovu dva první
sloupce do tabulky

a sestavujme součiny vždy tří prvků v naznačených spojnicích, při čemž tyto
součinyopatřímeznaménkem —-„směřuje-lispojnice zleva doprava dolů

1) U prvku a charakterizují indexy polohu prvku v determinantu; první index %je
řádkový, druhýindexj je sloupcový.
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a znaménkem —, směřuje-li zprava doleva dolů. Součettěchto součinů
je právě výraz (5); tento způsob vyjádření determinantu 3. stupně se nazývá

Sarrusovo pravidlo.

Jako příklad vypočtěme determinant
5 322

D=|—1l 4 6 (6)
2—7 8

Podle definice (4) dostaneme

4 6 —1 6 —1 4, ©D54 -3 za|+C3.-7
D =5.0682+ 42)— 3.(—8 —12)—2.(7— 8) —432.

Podle Sarrusova pravidla získáme pomocí tabulky
5 3 22 5 3

— 1 4 6 —1 4
2 —7 8 2 —7

D=5.4.8+3.6.2+ (22 :(—D.(—79—(22.4.2—5.6.(—7
—3.(—1).8, tj.

D = 160 + 36 — 14 + 16 -- 210 + 24 = 432.

Všimněměsi znovu pozorně výrazu (5). V každém ze šesti součinů je vždy prvek
z jedné řádky a z jednoho sloupce. Dále každý prvek je obsažen vždy ve dvou
součinech opatřených různými znaménky. Zvolíme-li v determinantu D libo
volnou řádku, resp. libovolný sloupec (budeme krátce říkat libovolnou řadu),
lze vzhledem k právě uvedeným vlastnostem uspořádat výraz (5) tak, že spojíme
vždy dva součiny, obsahující týž prvek vybrané řady vytknutím tohoto prvku.
Tak třeba pro třetí řádku dostaneme

D = 431 (419 433 — A13433) — Aaa (G1 A23 — A13da) + Aas (dny dg — M2 A1) >

nebo pro druhý sloupec

D = — 43 (431 433 — Gz3day) + dog (dny d33 — A13A1) — Az (A1 de3 — U13Aa1) 

Protože výrazy uvnitř závorek lze vyjádřit determinanty 2. stupně, můžeme pro
naše zvolené případy psát:

- O1A3 G1 R13 G11 419
D = ad — 432 A33 3 (7)

Usa Ga3 GAo1A3 Go1 A422

nebo

Go1 Ga3 G11 A13 G11 G13
D=— a A2 —432 (8)

G3 4 GA31A33 Ao1 A23
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Takovémuvyjádřenídeterminantubudemeříkatrozvoj determinantiů
podle prvků příslušné řady; v našem případě jsme provedli rozvoj podle prvků
třetí řádky, resp. druhého sloupce.
£ Všimneme-li si tvaru jednotlivých součinů v (7) a (8), vidíme, že jde vždy
o součin prvků vybrané řady (řádky nebo sloupce) s determinantem 2. stupně,
vzniklým z daného determinantu 3. stupně vynecháním té řádky a toho sloupce,
jenž se kříží v příslušném prvku; každý součin takto vzniklý je opatřen znamén
kem +- nebo — podle toho, zda součet indexů příslušného prvku je sudý nebo
lichý. Využijemetéto skutečnostik zavedení tzv. doplňku k prvku v deter
minantu:

Doplněk A;; k prvku a; determinantu D nazýváme determinant D; stupně
o jednu menšího než je stupeň determinantu D, vzniklýz determinantu D vynechá
ním 7-té řádky a j-tého sloupce a opatřený znaménkem (—1)+/. "Tento doplněk
označíme symbolem A;; = (—1)y*7.Dj.

Předchozí výsledky lze nyní shrnout ve větu:
Věta 1. Determinant je rovný součtu součinů vzniklých tak, že prvky téže řady

(tj. libovolně vybrané řádky nebo sloupce) násobímejejich doplňky.
Význam věty 1. je v tom, že platí obecně, tj. pro determinanty z-tého stupně,

přičemž doplňky jsou pak determinanty stupně 2—1 s příslušným znaménkem.
Tuto vlastnost nemá Sarrusovo pravidlo, jež platí jen
pro determinanty 3. stupně.

Jako příklad rozveďmejiž dříve počítaný determinant (6) podle prvků druhého
a třetího řádku a třetího sloupce. Dostáváme:

3—2 5 —2 5 3

D=—D7 3+4; 872 =
= 10+4.44—6(—41) = 432,

p 3 —2 5 —2 5 324 6-en 6+ al
= 2.264 7.28+48.23—=432,

5 3 5 3
8 —

2 —7 —1 4

= (—2).(—1) —6(—41)+ 8.23 = 432.

Odvodme si ještě některé důležitější vlastnosti determinantu 3. stupně (jež
platí 1pro determinanty z-tého stupně).

Věta 2. Vyměníme-liv determinantu dvě rovnoběžnéřady (tj. buď dvě řádky nebo
dva sloupce), změní determinant své znaménko.

Důkaz provedeme třeba pro řádky. Označme původní determinant D, deter
minant s vyměněnými řádky D'. Rozvedeme-li oba determinanty podle té řádky,
která se nezměnila, budou determinanty 2. stupně v obou rozvojích mít vymě
něné řádky a budou se proto lišit znaménky. Musí proto D = — D“.

(Pokračování)

—1 4oo -s
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Doc. Emil Kraemer, Praha:

O analytické geometrii v rovině
(Pokračování)

V předešlém článku jsme poznali, Že osu x můžeme početně charakterisovat
rovnicí y — 0 a osu y rovnicí x — 0. Jde nynío to, jak početně vyjádřit libovolnou
přímku roviny (při dané soustavě souřadnic).

Zabývejme se nejprve přímkou p, která prochází počátkem soustavy souřadnic.
Je-li p x, pak přímkyp, x rozdělují rovinu na čtyřiduté úhly; jednomu z nich
budeme říkat směrový úhel. Je to ten dutý úhel, který má vrchol v počátku O
soustavy souřadnic, jedno rameno v kladné polopřímce osy x a druhé rameno
nad osou x (při vodorovné ose x). Toto druhé rameno leží tedy buď v prvním
kvadrantu (obr. 5), nebo splývá s kladnou polopřímkou osy y (obr. 6), nebo leží
ve druhém kvadrantu (obr. 7). Na obr. 5, 6 a 7 jsou vždy obě ramena směrového
úhlu « přímky p silně vytažena.

y W=P p “

xŤ ©) x O x„2
Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7

Jestliže přímka p splývá s osou x, pokládáme její směrový úhel za nulový
(« — 0“). Pro velikost « směrového úhlu tedy platí:

0"S u< 180.
Ke každé přímce, která prochází počátkem, patří potom jediný směrový

úhel « a obráceně, ke každému směrovému úhlu « (lépe řečeno,k jeho veli
kosti «, 0“ S « < 180") patří jediná přímka, jež prochází počátkem.

Směrový úhel « udáváme obyčejně jeho tangentou; z trigonometrie víme, že
platí:

Je-li a —W,jetga=0;
je-li 0“ < « < 90", je tga > 0;
je-1 90“ < « < 180", je tgau < 0;
ale pro « — 90“ není tg « definována.
Není tedy možno udat pomocí tangenty směrový úhel osyy; směrovýúhel každé

jiné přímky p je však možno určit jeho tangentou, které pak říkáme směrnice
přímkyp a označujemeji obvykle R. Platí tedy tento důležitý výsledek:
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Každá přímka psy, která prochází počátkem, má určitou směrnici k; je to
tangens směrového úhlu o. přímky p.

Z trigonometrie víme konečně ještě toto: Probíhá-li velikost « směrového úhlu «
všechny hodnoty od 0“ do 90“ (0" S « < 90"), pak tg « probíhá (rostouc) vše
chna reálná čísla k Z 0. Probíhá-li velikost « směrového úhlu « všechny hodnoty
od 90“ do 180“ (90" < « < 180“), probíhá tg « (rostouc) všechna záporná čísla.
Z toho plyne, že směrnice £ přímkyp může být libovolné reálné číslo. Pro £ = 0
je « —0, pro k>> 0 je 0" < « < 90" a pro k < 0 je 90" < « < 180"; přitom
ke každému £ existuje jediný směrový úhel «. Platí tedy:

Ke každé směrnicik existujejediná přímka p=y, která prochází počátkem sou
stavy souřaďnic;její směrovýúhel « je dán rovnicí tg a = k.

Jak už víme, je osa y charakterisována rovnicí x — 0 a osa x rovnicí y = 0.
Hledejme nyní analytické vyjádření přímky p, která prochází počátkem O tak,
že nesplývá ani s osou x, ani s osouy. Pak prochází bud prvním a třetím kvadran
tem (obr. 8), anebo druhým a čtvrtým kvadrantem (obr. 9).

Obr. 8 Obr. 9

V prvním případě zvolme na přímce p libovolný bod L=5 O ležící v prvním
kvadrantu, veďme jím kolmice k osám x, y a jejich paty označme L,;, L, (obr. 8).
Potom souřadnice x, y bodu L jsou čísla kladná, takže je

OL,= x, OL,= L,L =.
Z pravoúhlého trojúhelníka OL,L pak plyne,že je

LID OJOLx ©
kde « — « LOL, je směrový úhel přímky p.

Zvolme nyní na přímce $ libovolný bod M ležící ve třetím kvadrantu, veďme
jím opět kolmici k osám x, y,a označmejejich paty M1, M. Potom - jak víme
jsou obě souřadnice x, y' bodu M záporné, takže je

OM=| al, OM;=MM=|y.

tga =
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Úhel X MOM, je vrcholový k úhlu a = X LOL,a tedy je s ním shodný;
z pravoúhlého trojúhelníka OM,M pak plyne, že je

MM 1 |t = =
BE 0M |x

Protožeje x < 0,y' < 0, je |x'| = —x, |y'| = —/, takže je

M —y' m y
tg« 2 x! x! > (2)

Z (1) a (2) plyne, že pro souřadnice x, y libovolného bodu R= O přímky p

(aťbod R leží v prvním nebove třetím kvadrantu) platí vždy rovnice tg « = — .

Protože tg « — Ř je směrnice přímky p, můžeme tuto rovnici psát ve tvaru
y=kx.

Potom však této rovnici vyhovují i souřadnice x — 0, y = 0 počátku. Zjistili
jsme tedy, že souřadnice x, y každého bodu přímky p vyhovují rovnici y = Áx,
kde ž je směrnice přímky p.

Zvolme nyní v rovině bod P tak, aby neležel na přímce p (obr. 8) a veďme
jím kolmice k osám x, y. Kolmice k ose x protne přímku p v bodě L a osu x
v bodě L; kolmice k osey má patu P;. Body P a L mají pak touž první souřadnici,
ale nestejné druhé souřadnice; označme souřadnice těchto bodů takto:

Px y*),L (1x3).
Protože bod L leží na přímcep, platí pro jeho souřadnice x, y rovnice y = kx.

Protože je y* 7£y, je též y* 7 kx3 to však znamená, že souřadnice x, y* bodu P
nevyhovují rovnici y = kx.

Celkem jsme tedy došli k tomuto výsledku:
Souřadnice x, y každého bodu přímky p vyhovují rovnici y = kx, kdežto souřad

nice x, y bodu, který na přímce p neleží, mkdy rovnici y —=Rx nesplňují; přitom k je
směrnice přímky p.

Stručně to vyjadřujeme tak, že rovnici y — kx nazýváme rovnicí přímky p.
Probereme nyní druhý případ, kdy přímkapz x, psy prochází druhým

a čtvrtým kvadrantem (obr. 9). Je-li L (x; y) bod přímky p, který leží ve druhém
kvadrantu, pak je x < 0, y >>0, takže je

OL,=|%|Ole=LL =.
Směrový úhel « přímky$ je v tomto případětupý a úhel © LOL; = 2R — «

je ostrým úhlem pravoúhlého trojúhelníka OL,L; je tedy

LL y ytS(2R—a)=Z => = —-——
sí «) OL 1x Zo

neboť| x|=—x.Protožetg(2R—«)——tg«,dostávámerovnici
wa;
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ježto tg « — R je směrnice přímky p, dostáváme konečně opět rovnici

y=kŘx.
Přesvědčte se sami, že této rovnici vyhovují 1 souřadnice X,y každého bodu M

přímky p, Který leží ve čtvrtém kvadrantu (viz obr. 9). Konečně je jasné, že
rovnici y — Ax vyhovují i souřadnice x = 0, y — 0 počátku O. Úplně stejně
jako v případě, kdy přímka $ procházela prvním a třetím kvadrantem, zjistíme,
že souřadnice bodu P neležícího na přímce p rovnici y — k x nevyhovují. To
znamená, že rovnice y — k x platí pro souřadnici všech bodů přímky p a jenom
pro souřadnice bodů přímky p; jě to tedy rovnice přímky p.

Osa x má rovnici y — 0, kterou můžeme psát též ve tvaru y — 0. x; avšak
číslo nula je směrnicí osy x. Rovnice y = k x platí tedy i pro osu x. Tak jsme
došli k tomuto důležitému výsledku:

Věta 1. Každá přímka p=y, která prochází počátkem, má rovnici y = Rx;
přitom k je směrnicepřímky p.

Znovusi ještě připomeňme, že rovnici osy y nemůžeme nijak udat ve tvaru
y = kx. Pro každý bod P (x; y) osy y je totiž x = 0, kdežto y může být zcela
libovolné avšak z rovnice y = k. 0 vždy vyjde y = 0. (Pokračování)

Deskriptivní geometrie
a rýsování

Dr. Karel Hajniš, Praha:

O možnosti užití metody rastrů
v antropologické fotografii

Jistě to budou jen zájemci v různých oborech přírodních věd a mediciny, kteří
vědí, co je to antropologie. Antropologie je věda o člověku. Každý laik si pod
označením „„vědy o člověku“ představí medicinu (lékařství),ovšem ne
zcela správně. Lékařství se totiž zabývá výhradně nemocným člověkem, jak léčit
různé choroby a úrazy, a jak jim předcházet. Proti tomu se antropologie zajímá
o normálního, zdravého člověka, zasazeného do rámce života v přírodních pod
mínkách různých dob, zeměpisného a společenského prostředí. Antropologie má
řaduodvětví,z nichžza základníje možnopovažovatantropologii pre
historickou a historickou, antropologii, etnickou a antropologii fyzickou.

Stejně jako kterýkoliv jiný přírodovědný obor 1 antropologie používá ve své
práci fotografie. K názornému doplnění popisovaných znaků nebo tvarů se často
fotografují živí 1mrtví lidé nebo Části jejich těla, jednotlivé orgány, kosti (zejména
lebky), svaly aj. Antropologická fotografie je velmi náročná, protože musí zachytit
různé detaily a tvary pro neodborníka bezvýznamné a často zcela nepostřehnutelné.
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Dobře lze reprodukovat tvary ležící ve střední tělní rovině fotografované osoby,
nebo ve střední rovině uvažovaného předmětu, tj. lebky nebo některé kosti apod.
Střední, neboli mediální rovina, je takovárovina,kteránapř.pro
ložena lidským tělem, lebkou nebo různými kostmi, dělí je na pravou a levou po
lovinu. Nesprávně bývá zvána rovinou souměrnosti, neboť nemá vlastnosti kla
dené na takovou rovinu geometrií. V případech, kdy chceme zobrazit např. nosní
profil čili tvar hřbetu nosu, výstup čelistí (prognathii) aj., která leží právě ve střední
tělní rovině, použijeme fotografie stranové, profilu, čili antropologicky normy
lateralis. Dalekoobtížnějšíje situace, chceme-lizobrazit tvar uloženýmimo
střední rovinu. Zde běžná vědecká fotografie nestačí, protože nezachytí žádaných
tvarů.

Obr. 1. Lidská lebka s rastrem světelných Obr. 2. Lidská lebka s promítnutým
vrstevnic ve vodorovných rovinách. mřížkovým rastrem.

(Havlíček - Kadeřávek, 1952.) (Havlíček - Kadeřávek, 1952.)

Na lidském těle a jeho různých orgánech je mnoho prohlubin (konkavit) a vy
puklin (konvexit), které nejsou normální fotografií určeny ani přibližně, často se
na obrázku zcela ztrácejí a útvar se stává plochým. V takových případech je
opravdu s podivem, že dosud nebylo v širším měřítku započato s používáním
tzv. metodyrastrů v prosté fotografii, které by se zde mohlo velmi výhodně použít.
(Viz článek doc. dr. M. Menšíka „„Světelné vrstevnice““ v minulém čísle.)

Provedení fotografie metodou rastrů je velmi jednoduché a bylo již popsáno.
Na zobrazovaném předmětu nebo osobě pak velmi jasně vyniknou všechny nerov
nosti povrchu. A právě toho lze velmi dobře využít v antropologické fotografii.
Pro případné srovnávání nesouměrnosti obou polovin zobrazovaného před
mětu nebo osoby je nutné, aby bylo použito rastru svislých přímek a promítací
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rovina jedné z nich aby byla totožná s mediální rovinou objektu. Od ní je pak
možno počítat vrstevnice na obě strany. V zájmu dosažení co nejjemnější sítě na
obraze, je nutno použít přesného drobného rastru. Určení této hustoty vrstevnic,
ani vzdálenost rastru od objektu nelze ovšem generalizovat, nýbrž je nutné postu
povat od případu k případu.

Při fotografování hlavy živého člověkabez rastru nebývá na obrázku často dost
dobře patrná nosní profilace (tj. průběh hřbetu nosu), síla rtů, která je značně
velkázejménau černéhoplemene(podle Chu dziňského je ústní okružní
sval u negrů 16 až 37 mm silný), hloubka filtra (svislý žlábek na horním rtu), na
solabiální a labiomentální rýha (rýha jdoucí od kořene nosu ke koutkům úst
a mezi dolním rtem a bradou) a špatně bývá též patrný výstup ,„Adamovajablka“
(prominentia laryngica, ohryzek). Teprve pomocí rastru dosáhneme zřetelného
vyznačení uvedených znaků (srovnej obr. 3 a 4), z nichž některé mají značnou
plemennou a typovou důležitost. Systémem čar v rovnoběžných svislých rovi
nách by také daleko lépe vyniklo značné vystoupení jařmových oblouků obličeje,
charakterisující zejména žluté plemeno.

Systém čar v rovnoběžných rovinách dobře vykresluje konvexity (vypukliny)
i konkavity (prohlubiny) ležící kolmo k průběhu tohoto systému, hůře pak vykres
luje nerovnosti, probíhající s ním svou dlouhou osou rovnoběžně. Proto je ještě
daleko ideálnější používat jako rastru již uvedené mřížky, složené ze dvou systé
mů na sebe kolmých, rovnoběžných přímek. Požadavkem ovšem je, aby systém
rovnoběžek na filtru byl přesně rytý, takže opatření rastru a obou projektorů se
stává zatím poměrně nesnadné.

Metody rastrů je výhodné použít nejen při zobrazování obličeje, ale i ostatních
částí těla živého člověka. Jistě by daleko lépe vyniklo prohloubení hrdelní jamky,
relief tělesné musculatury a zvláštní význam by pravděpodobně měla tato metoda
v případech paternitních (otcovských) soudních sporů, zejména při srovnávání
detailů na uchu. Také fotografie jizvových tatuáží (tetování), tzv. přírodních
národů, by značně získaly; ovšem zavedení rastrů je v tomto případě velmi
obtížné.

Nejen na živém člověku, ale také na klasickém antropologickém materiálu, na
materiálu kostrovém, bylo by možno s úspěchem této metody použít. Šlo by opět
o zřetelné vyznačení nerovností povrchu na jednotlivých kostech, především však
na lebce.

Nad špičákem horní čelisti je u předvěkého člověka a současného člověka
(Homo sapiens fossilis a Homo sapiens recens) malá jamka(dobře patrná na obou
obrázcích lebky 1 a 2), zvaná špičáková jáma (fossa canina). Tato není vyvinuta
u předcházejícího vývojového stadia, u člověkaneandertálského (Homo primige

nius). Známe však dnes již několik nálezů, tvořících přechod mezi Homo primi
genius a Homo sapiens fossilis, kde špičáková jáma je jen naznačena, nebo není
dosud plně vyvinuta. Právě zde by pak bylo velmi výhodné pro fotografování
v normě facialis (zepředu) použít rastru, který by dobře ukázal přítomnost špičá
kové jámy stejně jako její hloubku. "Takéjiný velmi důležitý vývojový znak, nad
očnicový val, by charakteristicky vynikl na lebce fotografované rastrem. Podobně
by byl dobře patrným i tvar hřbetu nosních kostí, vytvoření čelních a temenních
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hrbolů, výstup týlního hrbolku nebo valu, hloubka tzv. „„gotickéhopatra“ při
křivici a velikost trnu pro úpon jazykových svalů či jamky na jeho místě (která
je ještě u opočlověka) na vnitřní straně oblouku dolní čelisti. Trn pro úpon jazy
kových svalů (spina mentalis) je z vývojového hlediska velmi důležitý, neboť
vznikl pod vlivem artikulované řeči. Jeho fotografie nejsou v publikacích dosud
užívány, právě pro jejich nedostatečnou plasticitu,

p :
i

V

Obr. 3, 4. Sádrová rekonstrukce busty J. E. Purkyně. Rastr vrstevnic ve svislých,
rovnoběžných rovinách. (Havlíček - Kadeřávek, 1952.)

Pomocí promítnutého systému rovnoběžných přímek v rastru by se také dala
dobře zobrazit asymetrie jednotlivých útvarů na živém těle i na kostře. Příklad
toho je uveden v knize František Kadeřávek- Karel Havlíček: Technická
geometrie v lékařství a strojní prothetice (Přírodovědecké
vydavatelství Praha, 1952), při vyšetřování skoliosis (vychýlení páteře do strany).
Předpokladem je, že jedna z čar rastru se promítá střední rovinou útvaru. Asy
metrie je pak velmi dobře patrná. Kromě uváděného případu asymetrického prů
běhu páteře lze tímto způsobem stanovit také asymetrii očnic nalebce, asymetrii
nosního otvoru, velkého týlního otvoru, asymetrii obličeje a konečně 1celého těla.

Metody rastrů není dosud ani v antropologii, ani v lékařství, často používáno.
Lze však předpokládat, že pro její názornost v blízké budoucnosti jí bude použí
váno zcela běžně.
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Fyzika

Inž. Jiří Pazderák, Praha:

O barevné televizí
(Pokračování)

Princip přenosu barevných obrazů

Na obr. 3 je znázorněna nejjednodušší snímací a reprodukční soustava barevné
televize. Než se obraz snímaného předmětu zobrazí na signální destičce první
snímací elektronky, prochází filtrem, který propustí pouze červenou složku pro
cházejícího světla. První snímací elektronka vytvoří elektrický signál Ep úměrný

SNÍMACÍ , OBRAZOVKY, , ELEKTRONKY| SABILÝMSTINITKEM,,
OPTICKÁ REPRODUKCN

SOUSTMA o NOOPTICKÁ,SOUSTAVA

, , ZELENÝ FILTR
VÝSTUPNÍ

SIGNÁLY MODRÝ FILTR

SNÍMACÍ SOUSTAVA REPRODUKČNÍ. SOUSTAVA

Obr. 3. Princip přenosu barevných televizních obrazů.

červené složce. Druhá snímací elektronka vytvoří signál EG úměrný složce zelené
a třetí snímací elektronka vytvoří signál Ep úměrný složce modré. Výstupní signály
Ep, EG, Ep nesou všechny potřebné informace o snímané scéně v základních
barevných složkách. Můžeme je vysílat, přenášet prostorem a zachytit přijíma
čem barevné televize. Jeho reprodukční soustava je též zobrazena na obr. 3.
Všechny tři obrazovky mají stínítka, která svítí bíle. Před stínítkem první obra
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zovky,jejíž jas řídí signál Ep, je červený filtr a výsledný světelný tok první obrá
zovky se rovná červené složce přenášené scény. Před stínítkem druhé obrazovky
je zelený filtr a výsledný světelný tok odpovídá zelené složce a podobně třetí
obrazovka vytvoří modrou složku přenášeného obrazu. Takovým způsobem je
barevný obraz, který byl ve snímací soustavě rozložen do složek červené, zelené
a modré, opět v reprodukční soustavě složen ze stejných složek.

Připomeňme, že u této soustavy 1 jiných soustav barevné televize jsou zacho
vány typické znaky televizního přenosu, které známe z televize černobílé (tj.
řádkování, synchronisace atd.).

Uvedená soustava barevné televize má však jen ten význam, že umožňuje ná
zornou představu o základním principu přenosu barev. Prakticky však není po
užitelná, protože nesplňuje požadavky, které jsme v úvodu stanovili.

ER JASOVÝ SIGNÁL Ev VYSILAČ

Eg MATICOVÝ | KVADRA

KAMERA Eg OBVOD TURNj £
MODULÁTOR

/N SYNCHRO
BARVONOSNÉ NISACE

SIGNALY GENERÁTOR
NOSNÉ VLNY

BARVY

Obr. 4. Blokové schéma vysílacího zařízení soustavy NTSC.

Typická soustava barevné televize, která byla vyvinuta asi před deseti lety,
používá místo trojice stabilních barevných filtrů sadu filtrů rotujících. Filtry v zá
kladních barvách jsou uspořádány do tvaru kotouče a otáčejí se souhlasně před
snímací elektronkou i obrazovkou takovou rychlostí, že vždy jeden půlobraz
(proběhnutí elektronového paprsku všech sudých nebo lichých řádek) se přenáší
v jedné základní barvě. Úplný barevný obraz se skládá ze tří po sobě jdoucích
půlobrazů v základních barvách. Charakteristickým znakem této soustavy je, že
přenos jednotlivýchbarevných složek je Časově postupný. To vede
jednak k rušivému blikání při snímání scény, jejíž zabarvení je totožné s některou
základní barvou, jednak ke vzniku rušivých barevných obrysů, pohybují-li se
snímané předměty.

Časověpostupné jsou i systémy,které používajípřenosubarev po řádkách
(vždy celá řádka v jedné základní barvě, druhá řádka v druhé základní barvě,
atd.), nebo po bodech (jedna řádkasložena z barevných bodů stále se opa
kujícího pořadí základních barev).

Všechny zde dosud uvedené soustavy barevné televize lze dnes již považovat
za historické. Jsou sice dokladem snahy najít co nejdokonalejší systém barevné
televize, avšak nesplňují požadavky, které na takovou soustavu klademe.
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Soustava barevnételevizeNT SC

V posledních letech byla vyvinuta na základě zmíněných požadavků zcela nová
elektronická soustava barevné televize. Na jejím vypracování se podílejí televizní
pracovníci několika společností sdružených v National Television System Com
mittee. [ato soustava je dnes považována zatím za nejvhodnější pro zavedení
do provozu a proto se v celém světě ověřuje a přizpůsobuje místním poměrům.
Hlavní princip této soustavy budeme sledovat podle blokového schématu na
obr. 4.

X

ZL>
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M- v Go L
| Hr Pe| ] 1 a/ O,

< <A BICA
a|
mw Í
ž= -p+

0 x

Obr. 5. Oblasti barevného vidění.

Výstupní signály kamery Ep, EG, Es jsou shodného charakteru s výstupními
signály kamery podle obr. 3. Jsou úměrné složkám snímaného obrazu v základ
ních barvách. V soustavě NTSC se však v této formě nevysílají. V maticovém
obvoďu*“)se z nich vytvoří kombinací tzv. jasový signál Ey a dva barvonosné signály

1) Maticový obvod se skládá ze tří elektronickýchsměšovačů,přičemžkaždý
směšovač umožňuje smísit vstupní signály Ep, EG, EB v libovolném poměru. Např. pro
jasový signál Ey je tento směšovací poměr stanoven tak, že Ey = 0,30 Eg + 0,59 EG +
+ 0,11 Ep.
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E; a Eo. Jasový signál je totožný se signálem černobílé televize a jeho existence
je nutná, má-li být splněna podmínka slučitelnosti. Zatímco jasový signál Ey
definuje jas barevného světla přenášeného obrazu, barvonosné signály E; a Eo
jsou složeny tak, aby nesly pouze údaje o barvě tohoto světla (barva se definuje
dvěma veličinami, zde dvěma elektrickými signály).

V soustavě NTSC se podstatně využívá vlastností lidského barevného vidění.
Experimentálně bylo zjištěno, že lidský zrak, pokud se jedná o velké barevné
plochy, vidí celý obsah existujících barev znázorněný v diagramu barev na obr. 5.
Jakmile se však barevné plochy zmenšují a stávají se malými barevnými detaily,
vidí je oko pouze v těch barvách, které leží v barevném diagramu v blízkosti osy
označené I (tj. v barvách modrozelených až oranžových). Zmenšují-li se ještě
více barevné detaily, vidí je oko už jen černobíle.

Volba signálů Ey, Ej, Eo se provádí podle získaných poznatků o barevné roz
lišovací schopnosti oka. Signál černobílé televize Ey musí být schopen přenášet
nejjemnější detaily obrazu; proto jeho kmitočtové pásmo je z uvedených signálů
nejširší a je u původního systému NSTC rovno 4,2 MHz. Obecně kmitočtové
pásmo přenosu musí být širší, čímvíce informací, neboli v tomto případě detailů
obrazu, chceme přenášet.JASOVÝSGNÁL| Ey '

„AMancoOvVY| EG OBRAZOVKA
E] TELEVIZE| EB|DEMODULATOR| ta. :

Obr. 6. Blokové schéma přijímače barevné televize.

Barvonosný signál E; se zúčastní přenosu středních barevných detailů a pro
bíhá v ose I barevného diagramu na obr. 5. Kmitočtové pásmo signálu E; může
být užší než pásmo černobílého signálu Ey a jeho šířka je 1,3 MHz. Nejužší kmi
točtové pásmo může mít barvonosnýsignál Eg (0,4 MHz), protože sezúčastní pouze
přenosu barevných ploch a hrubých barevných detailů. Signál Ep probíhá v ose
O barevného diagramu na obr. 5.

Při reprodukci plochy, která má barvu B (obr. 5), zúčastní se přenosu všechny
tři signály Ey, Ej, Eo. Zmenšují-li se rozměry přenášené plochy, vymizí nej
dříve signál Eo, který není schopen přenášet detaily. Reprodukovaná barva se
posune do osy I (B"). Při dalším zmenšování barevného detailu vymizíi signál E;
a reprodukovaná barva se posune po ose / do bílé. Existuje již pouze signál Ey
a reprodukce je jen černobílá.

Z uvedeného příkladu vysvítá, že signály Ey, E; a Eo jsou voleny zcela podle
vlastností barevného vidění lidského zraku.

Dále budeme sledovat přenosové signály podle blokového schématu na obr. 4.
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Barvonosné signály se ve filtrech kmitočtově omezují a v modulátoru modulují
nosnou vlnu barvy. U běžného způsobu amplitudové modulace, který známe
z rozhlasového vysílání, ovlivňuje modulační signál pouze amplitudu nosné vlny.
Zde jsou však dva barvonosné modulační signály, a proto se používá tzv. kvaďra
turní modulace. Modulační signály E; a Ep mění jak amplitudu, tak i fází nosné
vlny barvy. Kmitočet této nosné vlny se volí v kmitočtovém pásmu signálu čer
nobílé televize tak, aby se čárová kmitočtová spektra barvonosného a černobílého
signálu navzájem nerušila. Úplný signál barvy Ep, který vystupuje z modulátoru,
se směšuje s černobílým signálem Ey a vysílá se spolu se synchronisačními signály.

NEUTRÁLNÍ
GADLO SLOŽKA Ep

VA ČERVENÉ /
DICHROICKÉ SNÍMACIZRCADLOČe.| ELEKTRONKYBAREVNÉA OBJEKTIV

MSVĚTLO-(| SLOŽKA EG

ODSNÍMANÉ J/ ZELENÉ (©
SCENY A

DICHROICKÉ
ZRCADLO C1

nevrání
ZRCADLO

Obr. 7. Kamera barevné televize.

Na obr. 6 je znázorněno blokové schéma přijímače barevné televize. Po zpra
cování celkového signálu přijatého antenou přijímače se odděluje úplný signál
barvy Ea a jeho demodulací vznikají původní barvonosné složky E; a Eg. V ma
ticovém obvodu se lineární kombinací signálů Ey, Er a Eo vytvářejí opět původní
signály Ep, EG, Ep úměrné složkám přenášeného barevného světla. Signály
Ep, EG, Es řídí jas jednotlivých kanálů barevné obrazovky. Složením červené,
zelené a modré složky vzniká na jejím stínítku barevný obraz.

Předchozí popis jen zhruba vysvětluje hlavní principy soustavy NSTC. Zbývá

a to o kameře a o barevné obrazovce.
V současné době se v kameře barevné televize používá tří snímacích elektronek

typu superortikon, nebo viďikon. Jejich sestavení je zřejmé z obr. 7. Barevné světlo
procházející objektivem kamery se rozkládá tzv. dichroickými zrcadly na složky
v základních barvách. Dichroické zrcadlo č. 1 je zhotoveno tak, že z celkového
barevného toku odráží použe červenou složku, zatímce zelenou a modrou složku
propouští, Červená složka se na své další cestě odráží od neutrálního zrcadla
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a dopadá na signální destičku první snímací elektronky. Zelená a modrá složka
barevného světla, procházející dichroickým zrcadlem č. 1, se dále rozděluje
dichroickým zrcadlem č. 2. Zelená složka jím prochází a dopadá na druhou sní
mací elektronku, zatímco modrá složka se od něho odráží a po odrazu od ne
utrálního zrcadla dopadá na signální destičku třetí snímací elektronky. Tímto
způsobem se provádí v kameře rozklad barevného světla na složky v základních
barvách.

Pokud se týká obrazovky barevné televize, existuje dnes několik typů, z nichž
nelze ani jeden považovat za definitivní. Nejvíce propracovaná a v zahraničí již
seriově vyráběná je obrazovka s maskou.

Obrazovka s maskou (obr. 8) má tři samostatné elektronové paprsky, jejichž
intenzitu řídí signály Ep, Eg, Ep. Paprsky se zaostřují tak, aby se navzájem pro
tínaly v těsné blízkosti stínítka obrazovky. Do této vzdálenosti je před stínítko
vložena maska s otvory, jejíž detailní výřez je na obr. 9. Proti otvorům v masce
jsou na stínítku naneseny barevné luminofory (fosfory) tak, že vytvářejí trojice
bodů v základních barvách, a to červené, zelené a modré. Vzájemná poloha otvorů
v masce a trojic bedů na stínítku se provádí tak, aby elektronový paprsek červe
ného kanálu po průchodu maskou přesně dopadal na bod červeně zářícího lumi
noforu na stínítku a stejně v kanálu zelené a modré.

STINÍTKO
S BAREVNÝM, FOSFORY

MASKA
sorvoRY © |
O| 68%

©

D

SDSSVYCHYLOVACÍA ELEKTRONOVEC)V / B

ZAOSTROVACÍ OBVODY PAPRSKY (©)

Obr. 8. Obrazovka s maskou. Obr. 9. Výřez maskya stínítka.

Při reprodukci barevného obrazu probíhá trojice elektronových paprsků řádky,
dopadá otvory v masce na stínítko a rozsvěcuje jednotíivé barevné body. Ty jsou
tak jemné, že je oko z běžné pozorovací vzdálenosti nerozezná a má dojem sou
vislého barevného obrazu.

Obrazovka s maskou je ve výrobě po stránce technologie a přesnosti velmi ná
ročná a v provozu choulostivá.

V článku jsme se zmínili o základních principech přenosu barevných televizních
obrazů a o nejmodernější soustavě barevné televize NTSC. Jestliže o Černobílé
televizi říkáme, že ve svém vývoji i svou působností zasahuje do mnoha oborů
lidské činnosti, platí to tím více o barevnételevizi. Dnes je ovšem barevná televize
ještě ve vývoji, Přejeme si však, aby svým přínosem obohatila televizní obraz co
nejdříve,
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Oldřich Lepil, Gottwaldov:

Kosmické rychlosti
(Pokračování)

Druhá kosmická rychlost.

Mívá také označení úniková rychlost, protože znamená rychlost, kterou by
muselo mít těleso, aby uniklo z gravitačního pole Země. Poněvadž dráha u tako
vého tělesa by byla parabola, setkáme se někdy s názvem parabolická rychlost.
Velikost této rychlosti určíme na základě úvahy, že mámetěleso přenést s povrchu
Země do nekonečna. Práci k provedení tohoto úkonu vypočítáme podle vztahu (7)
jako rozdíl potenciálních energií. Rychlost, kterou musíme tělesu udělit, určíme
podle (8). Pro r pak platí

(v4)z= 22,7 = V2.9,81.6,378. 108—11186m/s.
Takovou rychlost musí tedy mít každé těleso, které má opustit gravitační pole
Země.

vam

Obr. 2. Eliptická dráha kosmického tělesa.

+

Při pohybech v gravitačním poli Země se však nejčastěji setkáme s pohyby
po elipse. Všimněme si, jak se mění rychlost při pohybu po této kuželosečce.

Vztah pro rychlost pohybu tělesa po elipse odvodíme za předpokladu, že sou
čet kinetické a potenciální energie tělesa je při pohybu konstantní. Astronom
Kepler stanovil, že tělesa obíhají kolem neutrálního tělesa (např. Země),
které leží v ohnisku elipsy (F). Tvar takové dráhy vidíme na obr. 2. Uvažujeme-li
případ družice - Země, pak' v největší blízkosti Země (perigeu P) se pohybuje
družice největší rychlostí - má největší kinetickou energii, ale nejmenší energii
potenciální. V nejvzdálenějším bodě (apogeu A) je tomu obráceně. Součet energii
však musí být stále konstantní. Jestliže družice je ve vzdálenosti rovnající se velké
poloose elipsy a, pak má právě kruhovou rychlost odpovídající této vzdálenosti.
To nám umožňuje vypočítat energii družice pro danou dráhu. K výpočtu užijeme
vztahů (6) a (7), kde za r dosadíme a. Celková mechanická energie družice se
potom rovná .
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2

W = 3m, + ALi=ž me — + N67 Í —n) —=konst. (9)
(vx, je kruhová rychlost ve vzdálenosti a; 4x, 1 je práce potřebná k vynesení dru
žice do vzdálenosti 4 — a — ry). V jiném bodě dráhy, ve vzdálenosti r od středu
Zeměa při rychlosti v, má pak družice celkovou mechanickou energii

2

W,=imva+ AL= 3mg— L NB ! -M = konst. (10)
Z rovnosti výrazů (9) a (10) plyne pro v; po úpravě

2n|| E02 (11)
Vztah (11) platí obecně, jak můžeme snadno dokázat. Při r — a dostaneme vý

raz pro kruhovou rychlost a pro a —>co vztah pro únikovou rychlost. Ze vztahu
(11) vidíme, že únikovou rychlost můžeme vypočítat jednoduše násobením kru
hové rychlosti V2.

Vztahy pro kosmické rychlosti, které jsme odvodili pro případ gravitačního pole
Země,platí i pro každé jiné gravitační pole. Tak bychom mohli vypočítat kruhové
a únikové rychlosti planet i jejich satelitů. Všimneme si ještě, jak je tomu v gra
vitačním poli Slunce.

Třetí kosmická rychlost.

Z předcházející kapitoly vyplývá, že tělesu, které se má vzdálit s povrchu Země
do nekonečna, je třeba udělit rychlost 11,2 km/s. "Tento předpoklad by však platil
pouze tehdy, kdyby byla Země osamocena v prostoru. Ve skutečnosti musíme
tedy ještě uvážit, že těleso po uniknutí z gravitačního pole Země zůstává v gra
vitačním poli Slunce a to určuje jeho další pohyb. Těleso se stane umělou družicí
Slunce - planetou, obíhající po dráze, určené rychlostí a směrem pohybu po unik
nutí z gravitačního pole Země. Třetí kosmickou rychlostí nazýváme rychlost,
kterou bychom museli tělesu udělit, aby uniklo z gravitačního pole Slunce - z naší
sluneční soustavy.

Pokládáme-li dráhu Země kolem Slunce v prvním přiblížení za kruhovou,
můžeme z pohybu Země kolem Slunce snadno vypočítat kruhovou rychlost vzhle
dem ke Slunci (v;,)z ve vzdálenosti 149,5 , 105km (vzdálenost Slunce - Země)

2mrz © 2n.149,5.10S
(0k-)z= Tz | 365,2422.86400 29,8km/s.

Únikovou rychlost potom vypočítáme násobením kruhové rychlosti Va.

(vs = (ve)z.V2—298. 2 = 42,1km/s
Takovou rychlost tedy musí mít těleso, aby uniklo ze vzdálenosti 1 astrono

mické jednotky (vzdálenost Země od Slunce) do kosmického prostoru mimo naši
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sluneční soustavu. Opačně to znamená, že např. meteorit, který dopadne na Zemi
rychlostí menší než 42,1 km/s, má svůj původ v naší sluneční soustavě; při větší
rychlosti je původu mezihvězdného.

Kruhová rychlost planet obíhajících blíže ke Slunci je vyšší a proto 1 třetí
kosmická rychlost vzrůstá s klesající vzdáleností od Slunce, až konečně úniková
rychlost s povrchu Slunce činí 618,7 km/s. V následující tabulce jsou uvedeny
hodnoty kosmických rychlostí pro Slunce, jednotlivé planety sluneční soustavy
a Měsíc.

Tabulka kruhových a únikových rychlostí pro Slunce,
planety a Měsíc.

Kruhová rychlost Úniková rychlost

Těleso kolem na povrchu vzhledem vzhledem k poSlunce tělesa ke Slunci vrchu tělesa

km/s km/s

Slunce — 437,535 — 618,753
Merkur 47,842 3,028 67,659 4,282
Venuše 34,999 7,319 49,495 10,351
Země 29,766 7,910 42,095 11,186
Mars 24,114 3,562 34,102 5,038
Jupiter 13,050 42,205 18,455 59,686
Saturn 9,638 25,100 13,630 35,495
Uran 6,638 15,308 9,609 21,648
Neptun 5,428 10,129 7,676 22,810
Pluto 4,739 ? 6,701 ?
Měsíc 1,019*) 1,679 1,447*) 2,315

Inž. Arnold Procházka, Praha:

Součinitel odporu Apři proudění tekutin potrubím
(Pokračování)

U turbulentního proudění je třebarozlišovatprouděníhlad
kými a drsnými troubami. Staří autoři uvažovali nejčastěji vodní průtok, s určitou
teplotou vody a neměli tudíž ve vzorcích číslo Re. Přihlíželo se jen k rychlosti
tekutiny, nebo k rychlosti a k průměru potrubí, nebo k průtočnému množství a
viskozitě nebo konečně u novějších vzorců též k číslu Re a k drsnosti stěn.

Tak je např. podle Darcyho pro nové litinové potrubí vodovodní, pro
průměry do 0,5 m:

0,000 508
3 ,A = 0,019 89 + (8)

2) vzhledem k Zemi,
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PodleWeisbacha je
0,0095

—== > (9)
C

tento vzorec platí pro nové hladké trouby do průměru ď = 1 m.
Pro vodu a betonové trouby lze počítat A podle Scobeye

l
A=a. o (10)

Vd
přičemž je a — 0,017 u hladkého betonu, a = 0,021 8 u staršího betonového
potrubí, a — 0;029 u staršího, špatně sestaveného potrubí.

L ang sestavil vzorec, v němžje c 1ď a jenž platí pro vodu, pro d>> 0,05 m
a pro c>> 0,7 m.s'*:

A = 0,0144 +

0,0018
== ; (1

Ve.d

první hodnota v závorce je pro hladké ocelové trouby, druhá pro litinové a nýto
vané trouby.

Pro plyn, vodu a pro ocelové trouby platí přibližný vzorec:

X = 0,0716 (d. Re)—+125, (12)

X = (0,012 až 0,02) +

jehož se často používá.
Abybyla.patrnavelkározmanitostvzorcůpro hladká potrubí a tur

bulentní proudění, u nichžje součinitelodporuzávislýjen na čísleRe,
uvádím několik novějších vzorců:

Blasius (pro vodu, vzduch a plyny, Re do 200000):

0,3164X=a (13)
Nikuradze (pro Re = 10až 10%,Zd— 10 až 100mm, mosazné trubky,

c = 43 až 243 m.s")):
0,221

A= 0,0032+ kar? (14)

O mbeck (pro mosaz a ocel, malé ď a pro vzduch 1 až 10 ata):

0,242
A = Re0224 9 (15)

Lees (pro Re < 500000):
0,6104

Konakov (pro Re = 3.10%až 10"):

A = (158 log Re — 1,5)"?, (17)
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Schiller (pro Re = 2.10%až 2.10%):
A = 0,005 4 + 0,396. Re=% (18)

Součinitel A se upraví u vlnitého povrchu na
p — č . A (19)

a bere se č — 1,5 až 2 u dřev. trub, č = 1,2 až 15 u ocel. trub.
Rovnice od 13 do 18 jsemzakreslil do diagramu a zjistil jsem větší úchylky

u menších Re a to asi do Re = 10*. Pro střední hodnoty od Re = 10* až 8.106
se hodí vzorec Konakovův, jehož lze v těchto případech výhodně použít. Hod
noty jsou v diagramu na obr. 6 a platí pro hladká potrubí.

A
O,

0,03

0,02

0,01

0,0
2 34 68 2 34 68 2 34 68 2 3468 Ře

10* 10% 105 109 jo*

Obr. 6

Při turbulentním proudění není ztráta závislá vždy na cž. Např. u Blasiuse
(rovnice 13) by bylo:

1 LB
1 db25"26

rychlost c není v druhé mocnině a vliv rychlosti na ztrátu je tudíž o něco menší
než v rovnicí 5.

Je-li průřez potrubí nekruhový, dosazuje se ve vzorcích pro Re i pro A místo
průměru d, průměr tomuto ekvivalentní, který se vypočte z rovnice:

dev = 4. Ry, (21)

v níž značí R, hydraulický radius (poloměr), tj. poměr průřezu f k omočenému
obvodu Ó. Je tudíž:

har, = 0,3164. v025 (20)

R, L (22)
kdeR, je v m,fv m, Ovm.
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Jak tomu bude u drsných trub? Součinitel odporu bude větší než u hladkých
trub a také ztráta, způsobená třením, bude větší. Součinitel A bude závislý na
číslu Re a na drsnosti stěn. Ježto není lhostejné, je-li určitá absolutní drsnost,
tj. střední výška hrbolků, u potrubí malého nebo velkého průměru, bude zde
rozhodovat tzv. poměrná drsnost, čili poměr drsnosti k průměru nebo k poloměru
potrubí, někdy i opačný poměr.

0532
Re“
0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

00
34 68 2 3 4 68 2 3 4 68 2 34 68 Re

210% 104 10% 109 107

Obr. 7

Uvedu některé rovnice pro A, v nichž je vliv drsnosti i Re.
Mises uvádí rovnici, v níž je vliv obou činitelů na A:

X= 0,01+ VŽ + 1,77z , (23)
v druhém členu je relativní drsnost a K značí míru drsnosti v m, ď je průměr v m.

Lze bráti 10%.K 6,4 až 25,6m u skla,=o 64až32utaženémědi,olova,mosazi,
= 240. až 480 u hlazeného cementu,
= 640 až 1280 u obyč. cementu,
—= 640 až 1600 u ocelových trub,
— 950 až 1900 u asfaltových trub,

3200. až 6400 u nových litinových trub,
= 8000 až 16000 u starých litinových trub.

Je-li hodně hrubý povrch, vypočte se A jako u čistých trub a násobí se číslem
1,8.
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Dobré výsledky dává rovnice:
0,532= 22ÉRe' d

v rovnici jsou jen dva členy: v prvním je vyjádřen vliv Re čísla na součinitele A,
v druhém je vliv drsnosti na součinitele A. Průměr potrubí ď je v m. Míra drs
nosti e v m bývá:

5

+ 0,0084.2) (24)

e—= 0 u hladkých trub (v rovnici odpadne druhý člen),
= I u ocelových trub,
= 8,35 u litinových a ocelolitinových trub,
= 60 u zanesených trub,
—= Il až I2 u cementových trub,
—=015 u eternitových trub.

5
00084 [$V (a)

002 —1 T+7
001L

O

20 40 60. 80. 1007

Obr. 8

Pro rychlé stanovení A jsou v obr. 7 a 8 křivky hodnot prvého a druhého členu
E v, v, v. ov

v závislosti na Rea A Sečtením obou hodnot obdržíme součiniteleA.Výpočtem

bychom dostali přesnější výsledek, avšak práce s diagramy je rychlejší.
.- ve . v o , E .

V obr. 9 jsou křivkypro A podle rovnice 24, avšakpro různé hodnoty 7 Lze

tedy určit A ještě rychleji než v předešlých diagramech, avšak je třeba v mnohých
případech již interpolovat.

Některé rovnice nejsou upraveny pro výpočet ztrátového součinitele A, ale pro
rychlost c. Ztráta je v nich vyjádřena relativním spádem 7, při čemž je brán zřetel
na hydraulický poloměr R, a na rychlostní součinitel £ (vliv drsnosti stěn).

Hate
l 3

kde 7 je bezrozměrná veličina, Az., ztrátová výška v m, / je délka potrubí v m.

Relativní spád 7 = (25)
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Nejstaršívzorecje Chézy-ho a plati pro vodu:

c=k.|R,.3, (26)
zde c je rychlost v m za s (obyčejně se volí); rychlostní součinitel bývá

k = 84 u nového ocelového potrubí,
= 60 u zanesených ocelových trub,
= 90 až 95 u hladkých betonových trub.

Z rovnic 5 a 25 lze odvodit

= ŽEia, (27)
k? A

kde je g — 9,81 m.s'"?.

X
0,0

006

0,05

004

0,03

0,01

3 4 6 B 2 34 6 8 2 3 4 6 8 2 34 68 Re
2.10? 10“ 10% 10 S 107

Obr. 9

Pro rychlé zjištění rychlostního součinitele £ lze použít diagramu v obr. 10,
v němžjsou křivky pro hydraulické poloměry R, — 0,01 až 5 m, součinitelé drs
nosti 1 — 0,01 až 0,04, rychlostní součinitelé ž — 10 až 110 m"+.s“*.

Součinitel drsnosti bývá 1 — 0,011 u bezešvých, hladkých ocelových trub,
= 0,0115 u svařovaných ocelových trub,
= 0,0115 až 0,012 u litinových trub,
= 0,0125 až 0,0175 u betonových trub.

Při výpočtu tlakové ztráty nebo součinitele odporu A se zvolí vhodné z, vy

78



počte se R, podle rovnice 22, z diagramu v obr. 10 se určí rychlostní součinitel A
2

a z rovnice 26 se vypočte relativní spád 7 = „ Relativní spád je vlastně
C

R>. Ry

ztrátová výška na délku / — I m. Celkovou ztrátovou výšku 421. vypočteme
z rovnice 25. Pro kontrolu lze počítat tutéž ztrátovou výšku /2:r. Z rovnice 5,
při čemž vypočteme A z rovnice 27. Později provedeme praktický příklad.

U ocelovéhohladkéhopotrubí pro naftové výrobky, při průměrech
d = 200 mm a 250 mm a dále při 70 000 > Re >>30 000 lze počítat součinitele
odporu A z rovnice:

PA+ (28)/ xe

k m? s '
120

100

40

20

0010 20 0040

Obr. 10

v níž je A = 0,0155 pro ď = 200 mm, A = 0,0145 pro ď = 250 mm.
Pro průměry menší než 250 mm a pro Re menší než 30 000 lze počítat ztrátu

jako u hladkých trub.
Tím jsme skončili teoretickou část o ztrátách třením a o odporovém souči

niteli A. Vybral jsem z velmi obsáhlé literatury jen tolik, abychom mohli řešit
některé praktické úkoly. Je třeba zkušeností s používáním vzorců. Absolutní
přesnosti však nedosáhneme. Vždy budou určité diference.

Tlakové ztráty v potrubích jsou opravdu hospodářskými ztrátami a je třeba
je co nejvíce omezovat. "Tak na příklad při průtoku vody tlačným potrubím na
vodní turbinu má ztráta nepříznivý vliv na Čistý spád a tím na výkon turbiny.
Naproti tomu zvyšuje ztráta manometrickou výšku čerpadel, která potřebují pak
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při dopravě kapaliny větší příkon. V obou případech jsou ztráty. Správné určení
součinitele odporu A a ztrát vede k správnému návrhu, konstrukci a výrobě pří
slušných strojů.

(Pokračování)

Peter Baláž, Bratislava:

ZŽiareniedokonale čierneho telesa a kvantová teória

23. apríla 1958 uplynulo sto rokov od narodenia vynikajúceho nemeckého
fyzika Maxa Plancka, ktorý sa preslávilobjavomzákonažiareniadokonale
čierneho telesa. Planck svoj zákon odvodil na základe predstavy o nespojitom
procese vyžarovania a pohlcovania energie. Na tejto myšlienke je vybudovaná
kvantová teória.

V tomto článku budeme sa zaoberať s Planckovým zákonom žiarenia dokonale
čierneho telesa a tým, ako bola myšlienka o kvantovaní energie rozvinutá a po
užitá na vysvetlenie niektorých fyzikálnych javov.

Najprv si však objasníme, čo je tepelné žŽiareniea dokonale čierne teleso.

Tepelné žiarenie

Zo skůsenosti vieme, že každé teleso zahriate na dostatočne vysoků teplotu

vydáva viditelné žiarenie. S to elektromagnetické vlny vlnových dížok približneod 4000 Á do 7000 A (1 Á = 107%cm). Pri nižších teplotách vydávajúů telesá

žiarenie váčších vlnových dížok, ktoré však zrakový vnem nespósobují. O jestvo
vaní tohto t. zv. infračerveného žiarenia móžeme sa presvedčiť jednoducho tak,
že medzi horůci predmet, nevydávajúci ešte svetlo a svoju ruku vkladáme ne
priehladný list papiera.

Ziarenie, ktoré vzniká na úkor tepelnej energie, nazývame tepelným Žiarením.
Ak žiarenie vzniká z iného druhu energie než tepelnej, hovoríme o luminiscencii.
Vznik tepelného žiarenia predstavujeme si nasledovne: Podla kinetickej teórie
hmoty častice, z ktorých je hmota zložená (atómy, elektróny, molekuly, ióny), sú
v ustavičnom pohybe. Tento pohyb je tým intenzívnejší, čím je teplota telesa
vyššia. Pritom sa častice medzi sebou zrážajů a vymieňajúůsi energiu. Keď atóm
alebo molekula získa prebytočnů energiu, takže nadobudne váčšiu vnútornů
energiu, než zodpovedá jjej normálnemu stavu, túto prebytečnú energiu vyžiari.

Množstvo vyžiarenej energie ako aj jej rozdelenie na jednotlivé vlnové dížky
závisia od absolútnej teploty telesa. Keď napríklad zahrievame elektrickým prů

dom platinový drót, pri nižších teplotách než 800 "K celé žiarenie zostáva v nevi
ditelnej infračervenej časti. 90 zvyšovaním teploty telesa zváčšuje sa celkové
množstvo vyžiarenej energie a súčasne sa posunuje do oblasti kratších vín. Pri
teplote asi 3000 "K 12 % z celkového žiarenia pripadá na viditelné svetlo a 88 %
na infračervené žiarenie. Pri 6000 "K na oblasť viditelného svetla pripadá 40 %,
nepatrná časť na ultrafialové žiarenie (vlnové dížky kratšie než u viditelného
svetla) a ostatok na infračervenéžiarenie.
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Dokonale čierne teleso

Pri skámaní tepelného žiarenia pre jednoduchosť zavádzame pojem dokonale
čierneho telesa. Je to také teleso, ktoré všetku naň dopadajúcu energiu žiarenia

pohlcuje, t. Jj. nič z neho neodráža ani neprepúšťa. Ako dokonale (absolútne)
čierne teleso chová sa dostatočne malý otvor v povrchutelesa, za ktorým je váčšia
dutina s nepriehladnými stenami, ktoré nie sú dokonale zrkadliace. Žiarenie vstu
pujúce do dutiny otvorom sa pri opakovaných odrazoch úplne pohltí a z otvoru
vystupuje len žiarenie vyžarované telesom prostredníctvom jeho dutiny (nie teda
odrazené).

V prirode dokonale čierne telesá se nevyskytujú. Aj také látky ako uhlie, sadze,
platinová čerň odrážajú asi 1 % dopadajúceho žiarenia.

Okná domu pozorované z ulice vidíme čierne bez ohladu na farbu stien. Tento
jav si vysvetlíme tak, že rozmery okien sů obyčajne malé v porovnaní s rozmermi
miestnosti a z okien vystupuje len malá časť svetla dopadajúceho cez okná do
miestnosti.

Na laboratórne ciele používa se ako dokonale čierne teleso malý otvor v stene

platinového alebo wolfrámového dutého valca, zahrievaného elektrickým prádom.
Žiarenie, vychádzejúce z otvoru, zhoduje sa svojimi vlastnosťami so žiarením
dokonale čierneho telesa.

Planckov zákon žiarenia

Koncom minulého storočia bádatelia skúmali tepelné žiarenie dokonale čier
neho telesa. Hladali zákon, ktorý by vyjadroval, za prvé, ako je energia žiarenia
dokonalé čierneho telesa rozdelená na jednotlivé intervaly vlnových dlžok A,
A + dA pri danej teplote T, za druhé, ako sa zmení toto rozdelenie, keď se zmení
teplota T. V krátkosti móžeme povedať, že zisťovali funkciu dvoch premenných,
a to vlnovej dížky Aa teploty T EA =O, T).

Najprv sa oboznámime s pojmami úhrnná Žiarivosť a spektrálna žiarivosť.
Úhrnnážiarivosť E, je úhrnná energia, pripadajúca na všetky vlnové dížky, ktorú
vyžiari 1 cm? povrchu dokonale čierneho telesa za 1 s. Spektrálna žiarivosť E,
príslušná vlnovej dížkej je časťúhrnnej energie pripadajúcej na nekonečne malý
interval vlnových dížok A, A + dA delený šírkou intervalu, teda žiarivosť jednot
kového intervalu vlnových dížok blízkych danej vlnovej dížke.

Wien našiel vzorec, ktorý vyjadroval funkciu f(A, T), pričom riadil sa
myšlienkou, že rozloženie energie žiarenia na vlnové dížky riadi sa podobným
zákonom ako rozdelenie rýchlostí molekúl plynu. Pokusy ukázali, že Wienov
vzťah vyhovuje len pre oblasť vín viditelného žiarenia (krátke vlnové dížky), avšak
pre infračervené vlny (dlhé vlny) dáva iné výsledky než experiment.

Rayleigh a Jeans odvodilivyžarovacízákonna základetzv. ekvipartič
ného teorému, podla ktorého za teploty T pripadá na každý stupeň volnosti
energia AT. Platnosť tohto zákona pre deje mechanické rozšírili aj pre Žiarenie.
Z merania vyplynulo, že tento vzorec vyhovuje pre dlhé vlny, avšak nevyhovuje
pre vlny krátke,
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Až Planck v r. 1900 odvodil správny zákon žiarenia dokonale čierneho
telesa na základe smelého predpokladu, podla ktorého atómy móžu vysielať
a pohlcovať energiu nie spojite v flubovolných množstvách, ale jen v určitých naj
menších množstvách,tzv. kvantách energie €, úmernýchkmitočtu
Žiarenia v.

Rovnica € = Av vyjadruje túto domienku. ž = 6,625.107?“Js je univerzálna
konštanta,elementárneúčinkovékvantum(Planckova konštanta)

Obr. 1

Planck pri odvozovaní svojho zákona vychádzal z predpokladu, že každý
Žiariaci element (atóm, molekula) je lineárny harmonický oscilátor, t. j. taký kmi
tavý systém, v ktorom hmota se pohybuje pósobením sily úmernej výchylke
hmoty z rovnovážnej polohy a smerujúcej k tejto polohe. Oscilátor móže sa ne
chádzať len v takých stavoch, v ktorých jeho energia má hodnotu rovnů celočísel
nému násobku určitej najmenšej hodnoty energie e, teda: €, 26, 3€,... ne. Stavy
medzi týmito nejestvujů. Podobne ako napríklad na napátej strune sa nemóžu
vytvoriť kmity Ilubovolnej frekvencie, ale iba kmity určené vlastnosťami struny.
Preto pohlcovanie a vyžarovanie žiarenia uskutočňuje sa pri prechode z jedného
stavu do druhého a vyžiarená alebo pohltená energia je celočíselný násobok
energie €.

Matematické odvodenie Planckovho zákona je dosťzložité. Preto napíšeme len
výsledný vzorec, ktorý tento zákon vyjadruje

2hc? lBAS 00x28 0
e4kT — 1
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k = 1,38.107%Jdeg- je Boltzmannova konštanta ac-=-3.109ms-!
je rýchlosť svetla vo vákuu.

Tento vyžarovací zákon dobre súhlasí s výsledkami pokusov pre všetky zisťo
vané vlnové dížky a teploty.

Na obr. 1 je grafické znázornenie Planckovho zákona žiarenia. Krivkyudávajů
závislosť spektrálnej Žiarivosti od vlnovej dížky pri teplotách 750, 1000, 1500
a 3000 K. Naosi úsečiek sú nanesené vlnové dížky v u a na ose poradníc spektrál
ne žiarivosti. Vyčiarkovaná časť je oblasť viditelného svetla. Vidíme, že každá
krivka má maximum. Na vlnovů dížku s maximom pripadá pomerne najváčšía
energia. Maximá kriviek so stúpajúcou teplotou sa posunujů smerom ku kratším
vlnovým dížkam. Prakticky to znamená, že čím je teplota telesa vyššia, tým je
Žiarenie ním vydávané bohatšie na vlnenia s kratšími vlnovými dížkami. Úhrnná
energia žiarenia všetkých vlnových dížok je daná plochou ohraničenou krivkou
a osou úsečiek.

Z Planckovho zákona vyplývajú už prv známe zákony žiarenia, a to:
a) Zákon Stefan-Boltzmannov

EÓo=o.T*.
Úhrnná žiarivosť E je úmerná Štvrtej mocnine absolutnej teploty T (o je kon

štanta).
b) Posuvný zákon Wienov

konšt."T
Vlnová dížka A,., na ktorú pripadá pomerne najviac vyžiarenej energie je

nepriamo úmerná absolútnej teplote T. Na obr. 1 hyperbola ukazuje túto ne
priamu úmeru.

Planckova myšlienka o kvantovej výmene energie ukázala sa plodnou nielen
v teórii tepelného žiarenia, ale aj v iných oblastiach fyziky, v ktorých klasická
fyzika sa stretala s ťažkosťami.

Fotoelektrickýjav (fotoefekt)

Všimnime si teraz, ako bol vysvetlený fotoelektrický jav pomocou kvantovej
myšlienky.

Fotoelektrický jav spočíva v uvolňovaní elektrónov z látok pósobením žiarenia.
Pokusy ukázali, že:

a) množstvo uvolnených elektrónov (fotoelektrónov) závisí priamo od intenzity
dopadajúceho žiarenia;

b) energia fotoelektrónov je priamo úmerná frekvencii tohto žiarenia.
Zo stanoviska vlnovej teórie objasnenie fotoefektu mohlo by byť nasledujúce.

Dopadajúce svetlo vyvolá vynútené kmity elektrónov a pri rezonancii periódy
vlastných kmitov elektrónu a periódy svetelnej vlny, elektrón móže látku opustiť.
Z takéhoto hladiska pohybová energia bola by úmerná intenzite svetla. No, v sku
točnosti pohybová energia fotoelektrónov uvolnených svetlom z látky vóbec
nezávisí od intenzity svetla, ale priamo závisí od frekvencie svetla.
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Einstein ukázal, že experimentálne fakty móžu byť vysvetlené, keď svetlo
budeme považovať za průd jednotlivých častíc, tzv. fotónov. Fotón nárazom na
elektrón odovzdá tomuto svoju energiu. Pri dostatočne velkej energii elektrón sa
oslobodí zo zvázku atómu a opustí látku. Pretože energia fotónu priamo závisí od
frekvencie svetla (€ —4. v) aj energia fotoelektrónu bude priamo úmerná frek
vencii svetla. Počet uvolnených elektrónov je úmerný počtu pohltených fotónov
t. j. intenzite osvetlenia.

Energeticků bilanciu fotoefektu vyjadríme Einsteinovou rovnicou

hy= A+ A2+žm?.
Energia fotónu Av rovná sa súčtu práce 4;, potrebnej na uvolnenie elektrónu

zo zvázku atómu (ionizačná práca), práce 4, spojenej s vystúpením elektrónu
z látky (výstupná práca) a kinetickej energie uvolneného elektrónu.

V kovoch je dostatok volných elektrónov, preto móžeme položiť A; — 0, takže
fotoelektrická rovnica pre kovy je

hy= Az+ imo.
Myšlienka o diskrétnosti prenikla takto do optiky a elektrodynamiky. Kvanto

vanie vzťahuje sa nielen na proces vyžarovania a pohlcovania svetla, ale aj samotné
svetlo je kvantované.

Fotóny

Popíšeme teraz niektoré vlastnosti fotónov.
Podla teórie relativity hmota častice pohybujúcej sa rýchlosťou v závisí od

tejto rýchlosti podla vztahu
o

3

72
l—73

C

kde c — 3.10%m s" a 71, je hmota častice v klude, tzv. kludová hmota.
Rýchlosťfotónu vo vákuuje c. Keby kludová hmota fotónu bola rózna od nuly,

podlauvedenéhovzťahudostalibysmelim7%= lim 0, o. Ztoho vy0

vc 1/ VŽ| 1-3
plýva, že kludová hmota fotónu musí byť rovná nule. Fotóny sa touto vlast
nosťou líšia odtakých častíc ako je napríklad elektrón, časticaalfa, protón a pod.,
ktorých kludová hmota je rózna od nuly.

Energia fotónu je e —4. v. Medzi hmotou a energiou platí vzťah ekvivalencie.
To znamená, že určitému množstvu energie zodpovedá určité množstvo hmoty
a naopak. Tento děležitý vzťah vyjadruje rovnica

nh.=

E=m.č.
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Z tohto vzťahu pre hmotu fotónu vychádza (E = €) a hybnosť fotónu je

Kvóli názornosti vypočítajme energiu fotónu róntgenovho žiarenia o vlnovej
dížke 1 A

m MV u 3.10%ms-110 16
E=h.v=h. x 6,625.107%JsNETS 19,875.10-15J,

Comptonovjav

V r. 1922—1923 Compton skúmal pomocou róntgenovho spektrografu
rozptyl róntgenových lúčov na tuhea zistil, že v rozptýlenom žiarení nachádzajů
sa i lůče váčších vlnových dížok než vlnové dížky lůčov dopadajúcich (Comptonov
jav).

0,6 Do

Obr. 2

Tento jav vyložil sám Compton,a to tiež pomocou kvantovej predstavy o svetle.
Fotóny energie 6, — Avga hybnosti po pružne narážajú na elektróny rozptylujúcej
látky (obr. 2), pričom medzi fotónmi a elektrónmi sa vymieňa energia a hybnost.
Pri pružnej zrážke fotón odovzdá časť svojej energie elektrónu a w pohybuje sa

V smere odchýlenom od póvodného smeru o uhol « dalej. Energia fotónu po
zrážke je menšia, teda € — Av, kde v < v a tým vlnová dížka A rozptýleného
fotónu bude váčšia. Pomerne jednoduchý výpočet pri použití zákonov zachovania
energie a hybnosti dáva výsledok zhodný s experimentálnymi faktami. Je to
skvelý úspech kvantovej teórie o Časticovej šŠtruktúre svetla.

Tlak svetla

Z jestvovania hybnosti fotónu vyplýva, že nárazy prúdu fotónov na nejakú
prekážku musia sa prejaviť tlakom na túto prekážku, podobne ako nárazy molekúl
plynu na steny nádoby prejavujů sa v priemere ako tlak plynu.
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Tlak svetla experimentálne dokázal ruský učenec Lebedev. Výpočty
velkosti tohto tlaku, vykonané na základe vlnovej 1Časticovej teórie, sa stotožňujů.
Táto okolnosť poukazuje na dvojaků povahu svetla: časticovů a vlnovů.

Je známe, že chvost kométy vzdialenej od SInka je priťahovaný gravitačnou
silou Slnka k nemu. V malej vzdialenosti sa pozoruje, že chvost je odvrátený
vplyvom tlaku slnečného žiarenia.

Bohrova teória modelu vodíkového atomu

Myšlienkykvantovej teórie úspešne použil dánsky fyzik Niels Bohr na
teóriu modelu atómu vodíka.

Bohrova teória spočíva na dvoch postulátoch:
1) Zo všetkých možných dráh elektrónu okolo jadra z hladiska klasickej fyziky

realizujú sa len tie, u ktorých moment hybnosti elektrónu $ = m.v.r je celo
číselný násobok Planckovej konštanty delenej 27

—n.pon.z>
kde m je hmota elektrónu, v jeho dráhová rýchlosť a r polomer kruhovej dráhy;
m—=1,2,3,... je tzv. kvantovéčíslo.

Dráhy splňujúce uvedenů podmienku sú stacionárne, to znamená, že elektrón
na týchto dráhach nevyžaruje energiu, hoci je to v rozpore so zákonmi klasickej
fyziky. Energia elektrónu na stacionárnych dráhach nemóže byť Iubovolná, ale
je kvantovaná, čiže jestvujú len určité energie.
2) Elektrón vyžiari kvantum energie, keď prejde z jedného stacionárneho stavu
s váčšou energiou do druhého s menšou energiou. Energia vyžiareného kvanta Av
sa rovná rozdielu týchto energií

hy = Ez— E,

Úspech Bohrovej teórie je v tom, že zákonitosti čiarových spektier atómov vo
díka a atómov podobných vodíkovým (0 znamená takých, ktorým chýbajú všetky
elektróny až na jeden), získané experimentálne úplne súhlasia so zákonitosťami
odvodenými na základe Bohrových postulátov. (Podrobnejšie pozri článok: Dr. O.
Litzman, Jaké jsou zákony pohybu elektronu, Rozhledy, roč. 1957.)

Planckove myšlienky o kvantovaní emergie majú význam nielen v teórii Žiarenia
dokonale čierneho telesa a v teórii javov, ktorých sem sa stručne dotkli, ale celá
moderná teoretická fyzika je založená na nich. Tak napríklad teória atómového
jadra a vlnová mechanika by boli bez týchto predstáv nemyslitelné. Všetky snahy
o vytvorenie presnejšicho fyzikálneho obrazu sveta zakladajů sa na myšlienkách
kvantovej teórie.

V r. 1919 Planck bol vyznamenaný Nobelovou cenou „,za zásluhy o rozvoj
fyziky objavom účinkového kvanta““. Objav tohto kvanta skutočne zaznamenal
počiatok nového rozvoja teoretickej fyziky.
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Co vidíme na nebi

D r. Miloslav Kopecký, kand.věd,Ondřejov:

Sluneční skvrny

F“Nejnápadnějším projevem fyzikálních procesů na Slunci jsou sluneční skvrny.
Velké sluneční skvrny, pozorovatelné při západu nebo východu Slunce i pouhým
okem, byly známy již starým Číňanům. Galileo Galilei pozoroval dalekohledem
sluneční skvrny a zjistil, že se po slunečním kotouči pohybují od jeho východního
okraje k západnímu. Z tohoto zjištění vyvodil Galilei správný závěr, že se Slunce
otáčí kolem své osy tak, jako se otáčí i naše Země. Pravidelně jsou sluneční skvrny
sledovány asi po 200 let.

rrrm

Obr. 1

Sluneční skvrny se vyskytují okolo slunečního rovníku v pásmu, které sahá
do vzdálenosti až asi 45“ od rovníku. Nevyskytují se obvykle ojediněle, nýbrž
v celých skupinách. Jak skupina skvrn vypadá, vidíme na obr. 1, kde je fotografie
skupiny skvrn, pořízená na observatoři v Ondřejově dne 13. května 1957. Taková
skupina skvrn prodělává určitý vývoj. Na místě, kde vzniká skupina skvrn, objeví
se nejprve jedna nebo několik drobných skvrnek. Ty začnou narůstat a zvětšuje
se 1 jejich počet, jak je patrno na obr. 2, kde je znázorněn vývoj několika skupin
skvrn. Jednotlivá stadia tohoto vývoje označujeme velkými latinskými písmeny
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á nazýváme je typy skupin skvrn. Vrcholného stadia vývoje dosahuje skupina
u typu F. Potom začne východní část skupiny pozvolna zanikat a ze západní
části zbude nakonec jen obvykle jedna větší kruhová skvrna, která se pozvolna
zmenšuje, až zmizí. Vývoj takové skupiny skvrn trvá 10 až 20 dní; někdy však
také až několik týdnů, případně i měsíců. Každá skupina skvrn nemusí projít
všemi uvedenými typy v obr. 2. Tak např. se může skupina skvrn vyvinout přes
typy A, B, C na typ D a pak rovnou přejít na typ G. Je pochopitelné, že taková
skupina žije kratší dobu. Jsou známy i takové skupiny skvrn - a je jich velké
množství - které se objeví jako typ A a po několika hodinách opět zmizí.

U vyvinuté sluneční skvrny rozeznáváme vnitřní temné jádro, tzv. umbru
čili stín a ji obklopujícísvětlejšípenu mbru čili polostín. Někdy
se v jedné penumbře může vyskytovat i několik jader umbry.

A

B

C a = 8,

D » ©" © DNO

E © ne, ©: ©.V ©
EP| MĚ| ©B| 08

c| © o © * S ©

H © © AH P

J ©- « o 

0% 409 20" 30"

Obr. 2

Jestliže změříme intensitu záření I,, přicházejícíhoz jádraskvrny a intensitu
záření Ig, přicházejícíhoz okolí skvrny, tzv. fotosféry, obdržíme u většiny
skupin skvrn tento poměr:

I
— =042. (1)l

Jádro sluneční skvrny září tedy ve skutečnosti velmi mnoho. Jeho zdánlivé
silné ztemnění oproti okolní fotosféře je způsobeno kontrastem vůči dvojnásob“
nému jasu okolní fotosféry.

Na základě tohoto poměru intensit světla vyzářenéhoumbrou(,) a okolní foto
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sférou (Ig), můžeme určit teplotu plynů ve skvrně, jestliže známe teplotu plynů
ve fotosféře.Použijemek tomu Stefanova zákona, který říká,že inten
sita světla I je přímo úměrná čtvrté mocnině teploty plynu (T) světlo vyzařují
cího. Označme T, a T, teploty plynů v jádru skvrny a v okolní fotosféře. Potom
jak pro skvrnu, tak i pro fotosféru platí Stefanův zákon, který můžeme psát
ve tvaru

I=oT; (2)
I, = oT h (3)

kde o je konstanta úměrnosti. Vyloučením konstanty o z rovnic (2) a (3) dosta
neme

4

T,= vz (4)l
Poměr I;/I; můžeme určit z pozorování - je dán vztahem (1). Na základě ji

ných pozorovacích metod lze přijmout teplotu plynů ve fotosféře T; rovnou
5740“. Potom ze vztahu (4) obdržíme teplotu ve skvrně 4620“, tedy teplotu po
měrně stále ještě vysokou. Rozdíl teplot ve skvrně a ve fotosféře je totiž pouze
něco přes 1000“. A přece není snadné vysvětlit, proč je ve skvrně nižší teplota
než okolí, což je přímo otázka vzniku skvrny.

V současné době se zdá nejpravděpodobnějším, že snížení teploty plynů ve
skvrně je způsobeno přítomností magnetického pole. Na základě spektroskopic
kých měření se ukázalo, Že ve skvrnách je velmi silné magnetické pole o intensitě
až několika tisíc oersted, Toto magnetické pole se v místě skupiny skvrn obvykle
objeví ještě před vznikem prvých skvrn a většinou existuje ještě i po zániku sku
piny skvrn. Většina skupin skvrn je magneticky bipolárních, to znamená, že skvrny
v jedné části skupiny mají opačnou magnetickou polaritu než skvrny druhé části
skupiny.

Přítomnost těchto silných magnetických polí by mohla vyvolat snížení teploty
plynů, které jsou uvnitř tohoto magnetického pole. Mezi skvrnou a jejím okolím
musí být totiž hydrostatická rovnováha. To znamená, že tlak okolních plynů na
skvrnu se musí rovnat tlaku ve skvrně, jinak by totiž okolní plyny skvrnu smačkly.
Označmesi tlak plynů ve fotosféřep; a ve skvrně p,. Kromě tohoto tlaku souvisí
cího s rozpínavostívlastníchplynů, existujeve skvrněještě tzv. magnetický
tlak. Jeho vznik si můžeme přibližně vysvětlit asi takto. Jelikož ve skvrně jsou
magnetické siločáry nahustěny, mají snahu se rozepnout do okolí skvrny a strhá
vají s sebou 1 plyny uvnitř skvrny. Tím vzniká tlak plynů ve skvrně na plyny
v jejím okolí. Označíme-li si intensitu magnetického pole H, potom velikost

2
- , . , H PV , .

magnetického tlaku je dána vztahem 87: Za rovnovážného stavu mezi skvrnouT

a okolím musí tedy platit rovnost tlaků uvnitř skvrny a mimo ni, musí tedy platit
vztah

H?
DsT 8x = Pp. (5)
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Dále musí být ve stejné vrstvě sluneční atmosféry všude stejná hustota plynů,
z čehož vyplývá, že objem V jedné grammolekuly plynu ve skvrně i ve fotosféře
musí být stejný. Pro plyny ve fotosféře i ve skvrně platí stavová rovnice plynů,
tedy

PV=RT, (6)
oV = RT (7)

Vyloučením R a V ze vztahů (6) a (7) obdržíme

T;
D=Ď o"5m -o 8by (8)

Dosadíme-li pak do vztahu (5) za p; ze vztahu (8), obdržíme
Hnn

Ze vztahu (9) tedy vyplývá, že uvnitř magnetického pole musí být teplota plynů
nižší než v okolí. Dá se proto snížení teploty plynů ve skvrně vysvětlit přítomností
silného magnetického pole. Avšak tím se vznik skvrny nevysvětluje, nýbrž pouze
přesunuje na otázku vzniku magnetického pole. A otázka vzniku silných magne
tických polí v oblasti skupiny skvrn zůstává zatím nerozřešena, jako zůstává ne
rozřešena i celá řada dalších otázek o slunečních skvrnách a procesech, které
v oblasti skvrn probíhají. Ty všechny musí dnešní sluneční fyzika teprve řešit.

Úlohy k řešení

Ba+ lé + C
až-bi 2"

libovolného trojúhelníka, má vždy touž hodnotu. Určete ji! Podobně určete
fa + 15 + £čabc

8. Výraz kde a, b, c značí délky stran a fz, +, t, délky těžnic

hodnotu výrazu

Oldřich Buchta

9. Rovnoběžky se stranami trojúhelníka vedené středem kružnice jemu ve
psané vytínají na stranách a, b, c úseky a, by; cx. Dokažte, že aj :bx:cx =
= a*:bž:c?,

Josef Langr
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10. Je dána rotační plocha kuželová a přímka p, která nejde jejím vrcholem.
Na přímce p najděte bod X takový, aby z něho vedené tečné roviny k dané ploše
byly navzájem kolmé.

Stanislav Horák

11. Jaká je celková kinetická energie plného válcového kotouče ze dřeva, va
lícího se po vodorovné rovině rychlostí v = 2m ..s7*? Průměr kotouče je d =
= 0,5 m, tloušťka / = 0,1 m, hustota p — 5. 10? kg .m=*. Jaký je poměr kine
tických energií translačního (posuvného) a rotačního pohybu? Moment setrvač
nosti plného válce vzhledem k rotační ose je I —3 md*, kde m značí jeho hmotu.

Václav Šindelář

12. Do sklepa o dvou místnostech bylo zavedeno z bytu elektrické vedení, a to
tak, že každá místnost byla osvětlena jednou žárovkou, která se rozsvěcovala nebo
zhasínala vlastním vypínačem. Když se začalo osvětlení používat, ukázaly se tyto
závady:

a) Když byly zapnuty obě žárovky najednou, svítila každá mnohem slaběji, než
byla-li rozsvícena jen jedna z nich;

b) 15wattová žárovka svítila v kterékoli z obou místností dost jasně (ale sla
běji než v bytě), kdežto 100wattová žárovka se ve sklepě vůbec nerozsvítila.

Jarmila Dlouhá

13. Zjistěte graficky 1 počtem chod paprsků a vzdálenost obrazu a jeho velikost,
je-li předmět výšky y — 25 [mm] postaven ve vzdálenosti a — 20 [mm] od vrcholu
vypuklého zrcadla, jehož ohniskovádélka jest f — —30 [mm]!

Evžen Říman

x, 2

v Matematickézábavy
x 5

SŠ x Karel Čulík, Praha:

Úloha ze starých Rozhledů

Před lety, než na čas přestaly vycházet Rozhledy, byla uveřejněna úloha, jejíž
řešení přinášíme až dnes.

Úloha zněla: Ze čtyřicetimincí, z nichž 39 stejně váží a jedna má váhu jinou
(nevíme však, je-li lehčí nebo těžší než ostatní), máme vyloučit chybnou minci
(pouze vyloučit, tj. nemusíme určit, je-li lehčí nebo těžší než ostatní mince).
Smíme čtyřikrát vážit na správných, přesných, rovnoramenných vahách, bez po
užití závaží.
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„Nejprve si provedeme pomocnou úlohu, kterou později několikrát použijeme.
Kdybychom věděli, že chybná mince je těžší (lehčí) než ostatní, mohli bychom
ji vyloučit po » vážení z 3" mincí. Rozdělíme 3" mincí na tři hromádky, v každé
bude 3771mincí. Jednu hromádku položíme na pravou misku vah, druhou na levou
a třetí necháme stranou. Nastane-li rovnováha, je chybná mince mimo váhy,
nenastane-li rovnováha, je chybná mince na té misce, která je dole (nahoře). Při
každém vážení se počet „„podezřelých mincí““ zmenší na třetinu. Po 4 vážení je
31/31 = 1 „spodezřelých““mincí - chybná mince je tedy vyloučena. K tomu, aby
chom mohli vyloučit chybnou minci z 3" mincí na z vážení však stačí, abychom
měli mince rozděleny do dvou skupin.

Skupina a mincí, z nichž každá je buď správná nebo chybná - lehčí - takové
označme L. Skupina 5 mincí, z nichž každá je buď správná nebo těžší, takové
označíme T.

Tedy
a +-ba53

Na obě misky vah dáme stejný počet mincí L a stejný počet mincí T tak, aby
na každé misce bylo 3"7* mincí. Není-li rovnováha, je chybná mince buď mezi T
na dolní misce, nebo mezi L na horní misce. Je-li rovnováha, je chybná mince
mezi těmi, které nejsou na vahách. Zbude nám tedy nejvýše 3"7+ „„podezřelých““
mincí atd. Po 2 vážení, stejně jako v předcházejícím případě, je mince vyloučena.

Vraťme se nyní k naší původní úloze, kdy máme 40 mincí a možnost čtyř vá
žení a o mincích nemáme zatím další informace. Daloby se snadno zobecnit, že

n—1l
na 2 váženímůžemechybnouminci vyloučitnejvýšez Z- mincí.2

Nyní přistoupíme k vlastnímu řešení:
První vážení: Na každoumiskuvah dáme 13mincí. Nastane-lirovno

váha, je mince mezi zbývajícími neváženými mincemi a ostatní vážené mince jsou
zaručeně správné, označme je S.

Druhé vážení: Na první misku vah dáme 9 mincí ze 14„„podezřelých“,
na druhou 9 ze skupiny S. Při rovnováze - chybná mince je mezi pěti, které jsme
nechali stranou. Je-li nerovnováha - chybná mince je mezi devíti, na první misce
vah a podle toho, je-li tato miska nahoře nebo dole, poznáme, že chybná mince
je lehčí nebo těžší než správná a podle úvodu umímeji snadno vyloučit.

Třetí vážení: Na první misku vah dámetři z pěti „„podezřelých““mincí
a na druhou tři z S. Rovnováha - chybná mince je mezi dvěma mincemi, které
jsme nechali stranou. Nerovnováha - chybná mince je na první misce a podle
toho, je-li tato miska nahoře nebo dole, víme, zda je lehčí nebo těžší a na poslední
vážení ji léhce ze třech mincí vyloučíme.

Čtvrté vážení: Na první misku vah dáme jednu ze dvou zbývajících
„„podezřelých““mincí, druhou necháme stranou. Rovnováha - chybná mince je na
vahách. Nerovnováha - chybná mince je mimo váhy. Tím jsme vyčerpali všechny
možnosti, které mohou nastat, byla-li při prvém vážení rovnováha.

Nechť je tedy při prvním vážení nerovnováha. Označme L každou ze 13 mincí
na horní misce, každá mince L je bud správná nebo chybná- lehčí; rozhodně však
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na misce, která je nahoře, nemůže být chybná těžší. Označme T mince na misce,
která šla dolů. Každá T je buď správná, nebo chybná těžší. Máme tedy 26 „„po
dezřelých““mincí, rozdělených na dvě skupiny mincí 7 a L. Podle úvodu umíme
chybnou minci vyloučit zbývajícími třemi váženími. ?

Různé

William Siemens
průkopník elektrisace

Britský odborný tisk vzpomínal stého výročí založení závodů Siemens
Brothers, pozdějšíchSiemens-Ediswan. V roce 1843přišeldo
Angle William Siemens, aby tam uplatnilvynálezgalvanickéhopoko
vování.Tentovynálezbylspolečnýmdílem Williama a Wernera Sie
m ense, pozdějšího zakladatele Siemensstadtu v Berlíně. William zůstal v Anglii;
tam vynalezl chronometrický regulátor a regenerativní topení. Tento nejhospo
dárnější způsob topení byl původně určen k zvýšení účinnosti pudlovacích pecí
v železářství,avšakzáhyse uplatnil ve sklárnách.Ze spolupráce s Pierre Mar
tinem vznikla Siemens-Martinská pec, která byla později zdokonalena Talbo
tem a způsobila převrat ve výrobě oceli; je jí v podstatě používáno dodnes.

Po založení závodu Siemens Brothers roku 1858 věnoval se William Siemens
elektrotechnice. Zdokonalil gutaperčou izolované telegrafní kabely a vypracoval
metodu jejich kladení speciální lodí. Koncem 19. století bylo Siemensovým zá
vodem položeno v severním Atlantiku 7 kabelů, spojujících Evropu s Amerikou.
William Siemens zdokonalil také mikrofon Bellova telefonu. Z roku 1867 pochází
jeho vynález samobuzených stejnosměrných generátorů, které obrácením funkce
mohly pracovat jako stejnosměrné elektromotory tak, že místo slabých perma
nentních magnetů tehdejších generátorů, se použilo silných elektromagnetů, na
pájených přes odpory ze svorek stroje. Tohoto vynálezu použil roku 1882 k po
stavení první elektrické dráhy na britských ostrovech v Port Rush v Irsku, záso
bené hydrocentrálou se dvěma turbinami, pohánějícími elektrické generátory.

Elektrickážárovka,současněvynalezenáSwanem a Edisonem, umož
nila spolupráci s oběmavynálezci uhlíkové žárovky. Později spolupracoval s Bol
tonem, který vynalezlžárovkus tantalovýmvláknem,a s Coolidgem,
jenž vytvořil použitím wolframového vlákna moderní žárovku; ta zatlačila ply
nové lampy jako světelné zdroje.

Po první světové válce byl to opět William Siemens s bratrem Wernerem, který
zdokonalil Strowgerem vynalezenýautomatickýtelefon, jenž se stal ne
postradatelným nástrojem moderní dorozumívací techniky. Mohutný rozvoj
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elektrisace v druhé polovině 19. století a ve století 20. je nerozlučně spjat v Anglii
s jménem Williama Siemense, právě tak jako na pevnině s jménem jeho bratra
Wernera.

(Podle The Engineer, March 1958) Fr. Komurka

Třicet roků Ramanova efektu

Mezi metodami zkoumání molekulární struktury zaujímá přední místo spektro
skopie, v níž byly v poslední době učiněny velké pokroky použitím silnějších zdrojů,
takže časpotřebný k rozboru mohl být snížen z hodin na vteřiny a účinnost spektro
grafů mohla být zvýšena. Profesorem Adolfem Smekalem z Halle svého času
předpovězenýefekt byl prokázánteprve roku 1928 Čandrašékharem
Venkatem Ramanem z Kalkatya formulovántakto:

Dopadá-li jednobarevné světlo o kmitočtu z na zkoumanou látku, pak se na
jejích molekulách difusně rozptyluje a spektroskopické vyšetření takto rozptýleného
záření ukazuje, že se v něm vedle původní frekvence » objeví ještě jiné frekvence,
které mají jednak menší kmitočet ny'; 4; A; (tj. delší délky vlny), jednak větší
kmitočet1,*,n,*,n;*, (takzvanéčáry anti-Stokesovy,

K poctě Ramana byly nazvány tyto čáry a celý efekt po něm a za dva roky obdržel
za něj Nabelovu cenu. Od té doby užitím speciálních rtuťových obloukových lamp
s jednobarevným světlem o délce vlny 4 358 A a zpřesněním spektrografů R a
manův efekt stal se pro průmysl zpracovávajícínaftu, pro hornictví aj.
důležitým nástrojem právě pro snadné uspořádání a snadné zjištění spekter všech
v molekule se vyskytujících frekvencí zkoumaných látek. Ramanova spektroskopie
není sice tak univerzální jako infračervený rozbor, ale je vhodná právě tam, kde
tento není upotřebitelný, jako je tomu např. u nerostných látek, vznášejících se ve
vodě. Nejnověji se jako vzorku pro dělení sousedních čar používá směsí benzolu
a toluolu v poměru 3 : 7, jejichž Ramanovy čáry vlnočtů 992 cm? a 1 002 cm“?
jsou stejně silné. Ramanovy spektroskopie se zvláště v poslední době značně po
užívá v naftovém průmyslu k určení olefinů a aromatických látek v uhlovodících.

Fr. Komurka
(Podle Technische Rundschau 34/1958)

Nový způsob výroby helia

Stále stoupající poptávka po heliu má za následek, že nestačí jeho nynější výroba
(z Amarillu a Exelu v Texasu, dále z Shiproku v Novém Mexiku a Otisu v Kanadě)
asi I milion krychlových stop denně. Výroba má být rozšířena na zachycení
zbylých 9/10 helia, které dosud unikají do ovzduší v zemním plynu zmíněných
výskytů.To usnadní nová separační Bellova metoda, která spočívána
difúzi speciálními skleněnými trubicemi. Difúze se děje za tlaku 1000 atmosfér
a za teploty 375 až 450 C, přičemž s heliem projde 25 % neonu, který se oddělí
zkapalněním. Distribuce helia byla zlevněna jeho zkapalněním a dopravou v ocelo
vých bombách.
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Helia se používá k plnění vzducholodí místo výbušného vodíku, dále jako
ochranného plynu při sváření nerezavějících a speciálních ocelí, ve směsi s kyslíkem
k vytváření umělého ovzduší pro potápěče, protože ho neohrožuje náhlou embolií
při vynoření z větší hloubky, dále ke studiu supravodivosti kovů aj. Uvažuje se
také o jeho použití jako chladiva a k náplni obří vzducholodi o obsahu 140 000 m?,
poháněné atomovým reaktorem. Vzducholoď pro své rozměry je pro atomový
pohon mnohem vhodnější než letadlo a snadněji chrání posádku a cestující před
škodlivým zářením.

Fr. Komurka
(Technische Rundschau 34/1958)

Recenze

Matematika pro odborná učiliště
a učňovské školy

Vratislav Hladovec, Vítězslav Jozífek a Dr. Antonín Kunc jsou autory učebnice:
Matematika pro odborná učiliště a učňovské školy
(str. 201, cena brožovaného výtisku Kčs 6,40, vázaného výtisku Kčs 8,—), která
vyšla již ve třetím vydání ve Státním pedagogickém nakladatelství v Praze, 1958;
je k dostání v prodejnách „„Kniha, n. p.“.

Část aritmetická obsahuje základní pravidla pro počítání s čísly celými a ra
cionálními. Dále zahrnuje z geometrie látku o obvodech a obsazích rovinných
obrazců a o objemech geometrických těles. Učebnice je napsána velmi přístupně
a hodí se zvláštěpro žákys menšímimatematickýmizkušenostmi.

M. M.

V. Jozífek — F. Hradecký —ing. Jos. Huka: Matematika
pro mimořádné způsoby studia na průmyslových

školách

Tento učební text, určený pro dvouleté studium na průmyslových školách, vy
chází již ve 3. vydání. Má 319 stran a cena brožovaného výtisku je 9,30 Kčs.
Vydalo Státní pedagogické nakladatelství v Praze, 1958.
P Knížka obsahuje opakování základních vět a pouček z aritmetiky, zabývá se
kvadratickými rovnicemi, mocninami a odmocninami, dále pak pojednává o loga
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ritmech a posloupnostech. Geometrická část učebního textu doplňuje a prohlu
buje elementární látku z planimetrie. Kromě statí o trigonometrii a stereometrii
pojednává o základech nauky o funkcích a o nomogramech. Přístupný výklad je
doplněn mnoha příklady, na nichž se procvičuje početní postup, a mnoha příklady
z technické praxe, zvláště z oboru strojnického. Knížka je vhodná také pro žáky
1 učitele všeobecně vzdělávacích škol, pokud mají zájem o praktické využití ma
tematiky.

M. M.

Sbírka úloh z planimetrie pro 7. až 9. ročník

Dr. Ernest Jucovič a Josef Filip napsali tuto obsáhlou sbírku obsahující na
1500 příkladů z planimetrie, vybraných podle osnov 7. až 9. ročníku všeobecně
vzdělávacích škol. Knížka dává bohatý materiál k procvičování základního učiva

Víme, jak důležité místo ve vyučování matematice zaujímala v dřívějších letech
oblíbená „„Sbírkaúloh““,vydávaná Jednotou československých matematikůa fysiků.
Tuto mezeru v řadě dnešních učebnic vyplňuje zmíněná sbírka aspoň v jedné
části učiva. Pro učitele je nepostradatelná a žákům je vhodnou pomůckou pro
opakování a procvičení látky.

Příklady jsou v ní systematicky uspořádány podle obtížnosti. Konec knížky pak
obsahuje nejen výsledky příkladů, ale někde i návody k jejich řešení.

Vydalo Státní pedagogické nakladatelství v Praze, 1958 (str. 203, cena váza
ného výtisku Kčs 5,90). Knížka je k dostání v obchodě drobným spotřebním
zbožím (Narpa) a na venkově v prodejnách Jednoty.

M. M.

Redakce hovoří se čtendři

* Řešení příkladů z tohoto čísla zašlete do 23. května 1959. Přijímáme i řešení
jednotlivých příkladů. Soutěže se mohou zúčastnit 1 nestudenti.

* Píše nám čtenář P. P. z Trenčanských Teplic: 5,...netrpezlivo očakávam prvé
číslo Vášňo časopisu „Rozhledy matematicko-fyzikálné““, abych sa mohol aj tohto roku
zúčastní zaujímavej súťaže v matematike a fyzike. Oznamujem Vám, že som pre
viedol nábor predplatitelov Vášho časopisu aj medzi mojími spolužiakmi, ktorí majů
o matematiku a fyziku záujem.. ““. Uděláte i Vy něcopodobného?
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Výtah z nového organizačního řádu
Matematické olympiády

(Dokončení)

5. Po skončení tohoto kola provede KVMO (popřípadě OVMO) opravu všech úloh
a sestaví pořadí soutěžících. Výsledky II. kola soutěže zašle okresní výbor MO za kategorii
D příslušnému krajskému výboru MO a v opise ústřednímu výboru MO. Krajský výbor
MOsestaví pořadí soutěžících za kategorie A, B, C a tyto tabulky zašle ústřednímu výboru
MO. V kategorii A je nutno zaslat ústřednímu výboru MO i vypracované úlohy žáků, kteří
se v II. kole soutěže úspěšně umístili.

6. Nejlepším účastníkům II. kola (nejvýše 100 účastníkům) každé kategorie v kraji,
popřípaděv okrese pro kategorii D, budou uděleny ceny. Počet cen, jejich druh a výši
stanoví pro kategorie A, B, C příslušný KVMO po dohodě s odborem školství a kultury
rady KNV a pro kategorii D příslušný OVMO s odborem školství a kultury rady ONV.

7. KVMO (popřípadě OVMO) zašle“ústřednímu výboru MO žákovská řešení, která
jsou vynikající úrovně nebo mají originální povahu. Tato řešení mohou být vhodným způ
sobem uveřejněna.

Třetí kolo soutěže

1. "Třetíkolo soutěže se provede v měsíci květnu nebo červnu příslušného školního roku,
a to za vedení ÚVMO. Účastní se ho úspěšní řešitelé II. kola soutěže kategorie A, a to
podle výběru, který stanoví ÚVMO při hodnocení přihlášených uchazečů. Nejvyšší počet
účastníků v III. kole soutěže je 80.

2. Účastníci III. kola soutěže budou pozváni prostřednictvím škol.
3. Opravy žákovských řešení III. kola se provádějí pod vedením ústředního výboru

MO. Po provedení oprav žákovských řešení ÚVMO stanoví pořadí úspěšných řešitelů;
20 nejlepších řešitelů bude prohlášeno vítězi příslušného ročníku soutěže a budou odmě
něni cenami a diplomy. Kromě toho ÚVMO může udělit ceny mimo pořadí za zvlášť
vynikající řešení.

4. K úspěchu v soutěži bude přihlíženo při výběru na vysoké školy pro obory se stu
diem matematiky (přírodovědecká fakulta, vysoká škola pedagogická, vysoká škola tech
nická). T. S.

Co zajímá matematika a fyzika v nových pravidlech
českého pravopisu

(Pokračování)

kompilátor kondensace 1 kondenzace
komplex kondensát i kondenzát
komponent i komponenta kondensátor i kondenzátor
komposice 1 kompozice kondensor i kondenzor
kompaudní kondensovati i kondenzovati
komprehensivní i komprehenzívní konexe
komprese konfokální
kompresor konformně
komprimovati konformní
komutativní kongruence
komutátor kongruentní



konchoida
kónický (vysl. kónycký)
konjunkce
konkávní
konkluse i konkluze
konkretisace i konkretizace
konkretisovati i konkretizovati
konoid
konsistence i konzistence
koňská síla, Ks
konstruktér
konstruktivní
konstruovati, konstruují
konsultace i konzultace
kontinuita
kontinuum, 2. p. kontinua
kontrolér
kónus, množ. č. kónusy, konický
konvergovati
konvexní
kooperace
koordinace
Koordináta
koordinovati
kopie
kopule i kupole
koreferát
korektura
korodovati
koróna
korose i koroze
korosivní i korozívní
korosivzdorný i korozivzdorný
korpuskule
kosekans (neskloňuje se) i kosekanta, 2. p.

kosekanty
kosinus, 2. p. kosinu

kosmogonie
kosmos
kosodélník
kosoúhelník
kosoúhlý
kosý
kóta, kótový
kotálnice
kotangens (neskloňuje se) i kotangenta,2. p.

kotangenty
koule i kule
krátiti, krať!
krátkovlnný
krejón
kreslicí (např. papír)
kreslící (např. žák)
kritérion nebo kritérium
krokev
kružidlo
kružítko
krystalisace i krystalizace
krystalisátor i krystalizátor
krystalisovati i krystalizovati
krystalografie
křivítko
křivka
Ks koňská síla
kubatura
kubík (m“)
kule i koule
kulička i koulička
kužel, 1. a 4. p. č. mn. kužele i kužely;

7. p. kuželi i kužely
kV kilovolt
kvádr
kvadrant
kvadrát
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Matematika

Jaroslav Chudý, Praha:

Determinanty
(Dokončení)

Věta 3. Jsou-li v determinantu dvě rovnoběžné řady stejné, je determinant rovný
nule.

Důkaz. Výměnou dvou navzájem stejných rovnoběžných řad změní podle
věty 2. determinant D své znaménko, aniž se sám změní; platí proto Ď = —D,
tj.2 D=O0atedy D =0.

Věta 4. Znásobíme-li v determinantu D prvky téže řady týmž číslemc, dostaneme
determinantD', pro nějžplatí D' = c. D.

Důkaz. Rozvedeme-li oba determinanty D a D" podle té řady, jejíž prvky
jsme násobili číslem c, pak každý součin rozvoje pro D“ je c násobkem příslušného
součinu v rozvoji pro D; musí proto D' = c. D.

Poznámka l. Větu 4. lzeformulovat též pro děleníprvků téže řadyčíslem
» VW.v , l ov . ? v v ,

k 7 0. Jde totiž o násobení číslem—-„To můžeme vyslovit také tak, že společný
činitel prvků téže řady lze vytknout jako činitele před determinant.

Velmi důležitá a často užívaná věta je (zejména pro determinanty vyšších
stupňů):

Věta 5. Determinant se nezmění, přičteme-li k jedné jeho řadě libovolný násobek
řady s ní rovnoběžné.

Místo důkazu ukážeme správnost věty v případě, kdy k prvnímu řádku při
čteme k násobek třeba třetí řádky. Je-li původní determinant

G1 A2 G3

D = (da 422 dos,
G31 432 A33

bude udaným způsobem vzniklý determinant D" mít tvar

G1 + kazi Gia+ Rdsz A3 + Řdgz

D = Go G2 23
G31 G32 33
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Rozvedeme-li determinant D' podle prvků první řádky, získáme

Gz1 G22 |
l o

A31 Aag'

G3
D' = (© + Řady) — (412+ Aa39) + (413+ Ra33)

Ao C1 G3

A3, A33 G31 A33

Po vynásobení lze vzhledem k původní definici (4) psát

G11 d12 d13 R31 R32 Rd33D'=|da1dogAa3|+| GaiaAas|.
G31 432 A3 G31 A532 A3g

První z determinantů na pravé straně je původní determinant D. Druhý deter
minant po vytknutí společného činitele £ prvků první řádky přejde podle dřívější
poznámky 1. v Anásobek determinantu, jehož první a třetí řádka je stejná a jehož
hodnota je podle věty 3. rovna nule. Platí proto D“ = D, čímž je správnost věty
prokázána.

Ukažme užití věty 5. ve spojení s větou 1. pro determinant (6) již dříve počí
taný:

5. 322
D=| -1 4 6.

2—7 8

Využijeme s výhodou jedničky a přičteme pětinásobek druhé řádky k řádce
první a dvojnásobek druhé řádky k řádce třetí; dostaneme tak

0 23 28

D=| -1 4 6..
0 120

Rozvedeme-li tento determinant podle prvků prvního sloupce, získáme vzhle
dem ke dvěma nulovým prvkům jen jeden součin:

23 28,

D=—(-) p 7 460—28—432.

Kdybychom v původním determinantu přičtli vhodné násobky prvního sloupce
k sloupci druhému a třetímu, dostaneme

p|=1 0 9=-cn|22 na2 12 14
Není-li mezi prvky determinantu jednotka, lze si ji pomocí věty 5. vždy opatřit;

stejně tak můžeme zmenšovat prvky determinantu, jsou-li to zejména velká čísla.
Vypočtěme např. determinant

41 —12 25

D=|, 60 -I7 37..
131 —40 67

98



Vytkněme společný činitel (—1) prvků druhého sloupce před determinant a ode
čtěme první řádek od druhého a trojnásobek prvního odtřetího:

41 12 25

D=—|109 5 1.
8 4 —8

Z třetího řádku vytkněme 4 a odečtěme dvojnásobek druhého řádku od prvního:
32. I

D= —4|19 5 12.
21 22

Odečteme-li dvojnásobek druhého sloupce od prvního, a přičteme-li týž dvoj
násobek ke třetímu sloupci, dostaneme

—1 2 5

D=—4, 95 2.
01 0

Rozvojem podle prvků třetího řádku získáme konečně

D=—4.(—. “ » = 4.(—22—45)= 4.(—67)= —268.

Determinanty mají v matematice četná použití. Hrají důležitou roli v teorii
řešení lineárních rovnic, používá se jich s výhodou v analytické geometrii a
v mnoha jiných matematických disciplinách. Ukažme třeba jedno takové použití
v analytické geometrii.

k

-————=—-——-=

0 A, A; A>

Obr. 1 l
Mějme v rovině, v níž je zaveden pravoúhlý souřadnicový systém, dány tři

body P; (x;; y;); 1 = 1323 3, a zajímejme se o obsah trojúhelníka P,P;,P; (obr. 1).
Označíme-li A; paty kolmic spuštěných z bodů P; na osu x, lze hledaný obsah A
vyjádřit pomocí obsahů tří lichoběžníků:

A —A APP, = AzA,PoPy—A,A,P,P; .
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Vyjádříme-li obsah každého lichoběžníka pomocí souřadnic x;, y;, dostaneme:

A měl% —M)(A9) + + (X —X) (Ya+ 9x) —3 (X2—A) (91 T 9) >
což po úpravě dá

AN=ilm 6 —93) — X2(Y1—93) + X3(1— Y2)|
Tento vzorec se může samozřejmě odvodit způsobem přesnějším, neopírajícím

se o obrázek. K tomu by však bylo třeba znát podstatně více z analytické geo
metrie.

Výraz uvnitř hranaté závorky, jak se snadno můžeme přesvědčit, lze napsat ve
tvaru determinantu, takže vzorci pro obsah trojúhelníka dáme snadno zapamato
vatelný tvar

X 4 l 2)
AN=ž% Ml (9)

X3 W I

Z tohoto vzorce můžeme velmi snadno stanovit podmínku pro to, aby tři body
P; (x;3y;), i = 1, 2, 3 ležely v téže přímce; obsah příslušného trojúhelníka musí
být v tomto případěrovný nule, takže hledaná podmínka má tvar

X1 W I

X232 1|=0. (10)
X3 V; 1

Cvičení. Vypočtěte hodnoty determinantů

3—5|, sin x COSX 342 2—4
P 3 —cosx sinx ý —3i5—3i|?
5 8 1 l 1l+i 246 427 327
4 322; -i 10 3 | 1014543 443
6 2 4 1—1 0 1 —342 721 621

Výsledky: —41; 1; 25 + 231; —154; —2; — 29 400 000.

Doc. Emil Kraemer, Praha:

O analytické geometrii v rovině
(Pokračování)

K naší větě, kterou jsme právě odvodili, platí také věta obrácená,tj.:
Věta 2. Každá rovnice y — kx, kde k je lhbovolnéreálné číslo,je rovnicí přímky

Pá, kteráprocházípočátkem.

2 "Tímto způsobem vyjádřený obsah může mít i znaménko záporné; víme totiž, že
výměna dvou řádků, tj. výměna dvou vrcholů, změní znaménko determinantu v (9). Lze
ukázat, že kladné znaménko bude mít obsah tehdy, bude-li smysl oběhu vrcholů P, P; P;
kladný, tj. proti pohybu hodinových ručiček.
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Důkaz je velmi snadný. Položíme-li tg « — R, dostáváme rovnici, která má 

jak víme z trigonometrie - jediné řešení « takové, že je 07 S a < 180". Sestro
jíme-li potom počátkem„přímku p tak, aby její směrový úhel měl velikost «, je
tg « = k směrnicítéto přímky; podle věty (1) je proto rovnice přímkyp skutečně

= kx.
: Poznámka. Z důkazu věty (2) plyne, že ke každé rovnicíy —Axexistuje
(při zvolené soustavě souřadnic) dokonce jediná přímka py, která má tuto
rovnici. Naproti tomu nemůžeme tvrdit obráceně, že každá přímka $ jdoucí
počátkem má jenom jednu rovnici. Má-li totiž rovnici y —k x, pak mái rovnici
2y = 2kx, — 3y — — 3 kx atd. obecně gy — akx, kde a 34 0 je libovolné. Platí-li
totiž pro dvojici (x; y) rovnice y = x, platí pro ni i rovnice ay —aŘx, kde
a 7 0 a obráceně, platí-li rovnice ay —akx (474 0), platí i rovnice y = kx.
Říkáme,že rovnicey = kx, ay = akx (a==0) jsou ekvivalentní. Tato
skutečnost nijak nevadí; naopak dá se jí Často při numerických výpočtech dobře
využít.

Příklad 1. Je dána soustava souřadnic a rovnice 3y — —2x. Nakreslete

přímku p, která má v dané soustavě souřadnic tuto rovnici.
Řešení. Danou rovnicimůžemenahradit ekvivalentní rovnicí y = z X

Podle věty (2) a poznámkykní víme, že existujejediná přímkaPI) která pro
chází počátkem a márovniciy —— 3 x K jejímu určení stačí kromě počátku O
ještě jeden její další bod; takovým bodem je však ještě bod A o souřadnicích
x = 3,y = —2 (x =3 Zvolímea z rovnicey = —$ x vypočtemey).

Zároveň je patrno, že při řešení úlohy není nutno danou rovnici upravovat; při
určování bodu A zvolíme ihned x = 3 a z rovnice 3y — — 2x vypočteme
y = —2. Přímkap = OA je pak hledanou přímkou.

Dosud jsme mluvili jenom o přímkách, které procházely počátkem. Hledejme
nyní analytické vyjádření libovolné přímky roviny. Začneme s těmi přímkami,
které nejsou rovnoběžné s osou y; pro tyto přímky zavádíme pojem směrnice.
takto:

Každé přímce, která není rovnoběžná s osou y, přiřazujeme jediné reálné
číslo k, jemuž říkáme směrnicepřímkyp; je to směrnice přímky
p |p, která prochází počátkem.

Směrnici libovolné přímky p, která není rovnoběžná s osou y, určíme tedy

takto (obr. 10 a 11): Počátkem O vedeme přímku p | > určíme velikost « jejího
směrového úhlu a vypočteme tg « = R; to je směrnice přímky p. Je tedy patrno,
že všechny vzájemně rovnoběžné přímky mají touž směrnici.

Budiž nyní p libovolná přímka, která neprochází počátkem a není rovnoběžná
s osou y. Protíná tedy osu y v bodě, který označíme Y (obr. 10 a 11). První sou
řadnice bodu Y je nula, druhou označíme g a budemejí říkat úsek vytatý přím
Řou p na ose y; přitom pamatujme na to, že může být g >>0 (obr. 10) nebo
g < 0 (obr. 11). Směrnici přímky p označíme k; je to směrnice přímky p'|| p
procházející počátkem.

Zvolme na přímce p libovolný bod L=É Y; jeho souřadnice označme «, y.
Bodem L vedme kolmici k ose x a její průsečík s přímkou p' označme L'. Potom
první souřadnice bodu L' je táž jako souřadnice x bodu L, kdežto druhá souřad
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nice y' bodu L' není rovna souřadniciy bodu L. Protože bod L' leží na přímcep',
která má směrnici £ a prochází počátkem, platí pro jeho souřadnice x, y' rovnice

y=kx.
Protože je p' || p, LL'|| y, je obrazec OL'LY rovnoběžník, takže je

LL'=O0Y=|g.
Je-li g >>0 (obr. 10), leží bod Y nad počátkem O (tj. uvnitř kladné polopřímky

osy y) a bod L leží nad bodem L'. "To znamená, že souřadnice y bodu L je o
| g| = 9 větší než souřadnicey' bodu L'. Protože je y“ = kx,je

Y=ŘXT g.
Je-li g < 0 (obr. 11), leží bod Y pod počátkem O (tj. uvnitř záporné polopřímky

osyy) a bod L leží pod bodem L'. To znamená, že souřadnicey bodu L jeo|g|
1

p p
p

i X S L, -—
= —

Lx, yy “Mbi Lx.y)

Obr. 10 Obr. 11

menší než souřadnicey“ bodu L'. Protože je y' = kx, je y —kx— | g|; ale
g< 0atedy je | g| = —g. Proto je opět

y=ŘXx+ g.
Této rovnici však vyhovují i souřadnice (0, g) bodu Y.

Zjistili jsme tedy, že souřadnice x, y každého bodu přímky p splňují vždy rov
nici y — Ax +- g. Stejně jako v případě, kdy přímka $ procházela počátkem,
poznáme, že souřadnice bodu neležícího na přímce $ rovnici y = Ax + g ne
splňují. Z obojího plyne, že tato rovnice je tedy rovnicí přímky p. Tato rovnice
však platí i pro přímku jdoucí počátkem, jak plyne z toho, že v tomto případě
je g — 0,takže rovnice přejde ve známou už nám rovnici y — Ax. Dokázali jsme
tedy tuto větu:

Věta 3. Každá přímka v rovině, která není rovnoběžná s osou y, má rovnici
y = kx + g. Přitom k je směrnice této přímky a g je úsek vyťatý touto přímkou na
osey.

Zbývá ještě zjistit, jakou rovnici má přímka p, která je rovnoběžná s osou y.
To však je velmi jednoduché, neboť je-li p || y, je p | x. To však znamená, že
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každý bod přímky p má touž souřadnici x, jejíž absolutní hodnota je rovná vzdá
lenosti počátku od přímky p. Píšeme x — c, kde c znamená konstantu. Platí tedy
toto tvrzení:

Věta 4. Každá přímka p, která je rovnoběžnásosouy,má rovnici x —=c, kde |c| je
vzdálenost počátku od přímky p.

Je-li p==y, je c —0, takže dostáváme známou už rovnici osy y, která zníx=0.
Příklad 2. Napište rovnici přímky, která prochází body 4, B, jež mají

v dané soustavě souřadnic tyto souřadnice: A(— 2; 7), B(3;32).
Řešení. Protože body A, B nemají stejnou souřadnici x, není přímka

p = AB rovnoběžná s osou y. Podle věty (3) má tedy rovnici

yp=kxt a, (D
ve které ovšem čísla k, g zatím neznáme. Protože bod A leží na přímce p, vyhovujíjehosouřadnicex=—2,y—7 jejírovnici(1).Ztéhoždůvodujívyhovují
i souřadnice x — 3, y — 2 bodu B. To znamená, že platí rovnice %'3

T=— 8A+ g
2—= Bk+ g.

Řešením této soustavy dvou rovnic o dvou neznámých jsou čísla £ = — I,
g = 5. Podle (1) má tedy přímka p rovnici

y=-—x-+)5.
Nakreslete si tuto přímku a vyznačte v obrázku její směrový úhel i úsek na

ose y.
(Pokračování)

Deskriptivní geometrie
a rýsování

František Harant, Praha:

Některé konstrukce elipsy
užitím vrcholových kružnic

1. Všimněme si nejprve některých příbuzností v rovině. S jednou jste se setkali
již v geometrii v 9. třídě. Byla to stejnolehlost (homothetie)*). Vyslovme zde jinou
definici, která nám dovolí lehce přejít k jiné příbuznosti.

Stejnolehlost v rovině je příbuznost mezi dvěma rovinnými útvary U a U' (le
žícími v téže rovině), v níž bodu odpovídá bod, přímka přímce a

1) Definice stejnolehlosti byla uvedena takto: Je dán pevný bod S a reálné číslo Arůzné
od 0 a 1. Každému bodu X 3 S přiřadíme bod X“ tak, aby pro velikosti úseček platilo
SX“ = [A|. SX; a pro A > 0 (resp. A< 0) je bod S vně (resp. uvnitř) úsečky XX“. (Pro
X = Sjei X“ = S.) Tento vztah rovinných útvarů U a U“nazvemestejnolehlost.
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1. odpovídající si body (např. Xa X', Y a Y")leží na přímkách svazku o středu S
(bod S nazýváme srředemstejnolehlosti) a

. on sipřímky(např.p= XY ap'= X'Y")jsouspolurovnoběžnéobr. 1).

Z podobnosti ASXY a ASX"Y' je zřejmé,žeSXSYSK SY
toto číslo A nazveme koeficientem stejnolehlosti. X je kladné (resp. záporné), měří
me-li úsečky SX, SX" ve stejném (resp. opačném) smyslu.

Ulohy. 1. K danému libovolnémušestiúhelníkuABCDEFsestrojte ve stej
nolehlosti o daném středu S odpovídající šestiúhelník A4'B"C'D'E'F' pro a)X =3,
b)A=3, O)A=22

2. V jaký známý vztah přejde stejnolehlost, je-li A = —1? Zobrazte ve stejno
lehlosti s tímto Aa s daným středem S k danému trojúhelníku A 4BCtrojúhelník
odpovídající.

X;

Obr. 1 Obr. 2

2. Všimneme si nyní jiné příbuznosti, jejíž definice bude obdobná zde zavedené
definici stejnolehlosti. Změníme jen požadavek na polohu odpovídajících si bodů
a odpovídajících si přímek a dostaneme vzťah, který se nazývá osovou afinitou
V rovině.

Osová afinita v roviněje příbuznost mezi dvěma rovinnými útvary U a U,vníž
bodu odpovídá bod, přímka přímce a

1. odpovídající si body (4 a 4, Ba B“)leží na vzájemněrovnoběžnýchpřímkách
(tzv. paprscích afinity) a

2. odpovídající si přímky (např. p = AB a p' = A'B") se protínají na pevné
přímce o (tzv. ose afinity) (obr. 2).

Směr přímek4A'|BB'||... nazvemesměremafinity.
Kolmou afinitou rozumíme osovou afinitu, jejíž směr je kolmýk její ose.
Označme dále průsečíky přímek AA4“,BB" s osou čísly J, 2 (obr. 2); pak podle

věty o úměrnosti úseček vyťatých na dvou rovnoběžkách přímkami svazku platí
2B':2B—3A :3Á
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a tedy
3 2B'
34 02B ©?

toto číslož nazveme koeficientemnebo charakteristikou afinity. Rovněž jako u stejno
lehlosti i zde lehce nahlédneme, je-li £ kladné (resp. záporné), průsečík spojnice
AA' s osou o leží vně (resp. uvnitř) úsečky AT.

K tomu, aby byla afinita určena, tj. abychom mohli pomocí daných prvků
hledati k bodům a přímkám útvaru U odpovídající body a přímky v útvaru U',
stačí, aby byla dána osa a pár odpovídajících si bodů A, A' (a tedy tím i směr
afinity). Afinitu můžeme však též určiti osou, směrem a charakteristikou .

Zvolme nyní afinitu osou o a párem odpovídajících si bodů A, A' (obr. 3).

Obr. 3

Dále zadejme dvě rovnoběžné přímky a||b, (a prochází bodem 4) útvaru U, které
protnou osu v bodech / a 2 a hledejme jim odpovídající přímky a' a b' útvaru U'.
Přímka a' prochází podle definice osové afinity bodem / a dále bodem A4',přímka d'
prochází bodem 2. K nalezení jejího dalšího bodu zvolme na 5 bod B tak, aby
AB|| o. Pak zřejmě rovněž podle definice afinity 4'B'|| o. Protože AA'|| BB'
(směr afinity) je úsečka AB — A'B' a protože úsečka AB — 12, je také A'B' — IZ.
Přímky a' a d' jsou tedy spolu rovnoběžné. Dokázali jsme tak toto tvrzení:

Osová afinita zachovává rovnoběžnost.
Úlohy. 1. Afinita je určena osou a párem odpovídajících si bodů A, A'.

Sestrojte v ní k libovolnému šestiúhelníku ABCDEF odpovídající šestiúhelník
ABGCD'E'F.

2. Afinita je určena osou, směrem a charakteristikou a) £ = 2, b) kA= — 5,
c) k — — L. K danému trojúhelníku A ABC sestrojte odpovídající trojúhelník
AABC.

J. Použijeme nyní osové afinity k odvození některých vlastností elipsy.
Zvolme tedy elipsu o osách AB, CD; vrcholy elipsy na hlavní (resp. vedlejší)

ose jsou tedy A, B (resp. C, D). Délku hlavní (resp. vedlejší) poloosy označme
jako obvykle písmenem a (resp. b). Ze středu S této elipsy opišme soustředné
kružnice R4,kp o poloměrech délek a, b. Kružnici 2, nazýváme Alavní, kružnici R;
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vedlejší vrcholovou kružnicí (viz obr. 4). Vedme středem S libovolnou polopřímku
p, která protne kružnici A4v bodě E' a kružnici R; v bodě E"'. Veďme nyní bo
dem E" rovnoběžku s hlavní osou a bodem E' rovnoběžku s vedlejší osou elipsy.
Tyto přímky se protnou v bodě E. Lehce ukážeme, že otáčí-li se polopřímka p
okolo bodu S, vytvářejí body E křivku, která je ve vztahu kolméafinity s hlavní
vrcholovou kružnicí 2,. "To znamená, že body E, E' si musí odpovídat v téže
afinitě jako body C, C“. Je tedy zřejmě

Obr. 4

SC:SC=b:a
a rovněž

SE": SE =b:a
a ze stejnolehlosti úseček E" E a SP (kde P je patou kolmice E'E na hlavní ose)
plyne 1

PE:PE =b:a.
Tvrzení je tedy správné: body E, E' si odpovídají v kolmé afinitě o charakte

ristice k —b: aa 0 ose AB.
Nynídokážemeže křivka tvořená body E z předchozí kon

strukce je daná elipsa o osách AB, CD. V tompřípaděmusí
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tedy libovolný bod E mít součet vzdáleností od ohnisek F, G danéelipsy rovný 2a.“)
Z pravoúhlých trojúhelníků A FPE a A GPE plyne podle Pythagorovy věty

FE* = (e + SP) + EP), c
EG" = (e —SP) + EP)

kde e je délkou úsečky FS — SG (excentricita, výstřeďnost). Dále je z obr. 4 pa
trno, že z pravoúhlých trojúhelníků A SOE" (kde O je patou kolmice spuštěné
z E" na AB) a X SPE' plyne

PE = OE"=b.sina (SE"=b),
(2)

SP= a.cosa (SE= a).

Po dosazení vztahů (2) do (1), po převedení sin « na cos « a po jednoduché
úpravě pomocí známé rovnice e* — až — bž obdržíme

(Dr
FE —a —-2ae.cosau + e*.cos*«u = (a + e. cos «)?

EG" = až —2ae.cosa + e*. cos?u = (a —e. cos «)?
Odtud tedy

FE + EG = 2a

a vyslovené tvrzení je dokázáno.
Nakresleme si nyní znovu právě odvozenou konstrukci bodu E elipsy o osách

AB, CD (obr. 5). Veďme dále bodem E rovnoběžku EY s přímkou p= SE..
Z posunutí úsečky SE' ve směru vedlejší osy o délku E'E a z posunutí úsečky SE“
ve směru hlavní osy o délku E" E plyne

SE = YE= a,
resp.

SE"= XE=.

Mějme tedy úsečku YE délky a. (Užíváme označení z obrázku 5.) Nalezněme
uvnitř této úsečky bod X tak, aby XE = db.

Pohybuje-li se bod X po hlavní a bod Ypo vedlejší oseelipsy určené osami AB = 2a,
CD = 2b, opisuje bod E tuto elipsu.

Obdobně z rovnoramenných trojúhelníků A XEX' a A YEY' (viz úhly
u vrcholů X a X', resp. Y a Y') plyne

XE—=b,EY= a.
Mějme tedy opět úsečku X"Y' délky a + b. Nalezněme uvnitř této úsečky

bod E tak, aby X'/E = b.

2) Užíváme zde obvyklé definice elipsy, která byla uvedena v Rozhledech matematicko
fysikálních, ročník 36 (1958) č. 1. str. 23, poznámka ?) pod čarou.
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Pohybuje-li se bod X' po hlavní a bod Y' po vedlejší ose elipsy určené osami AB =
= 24, CD = 2b, opisuje bod E tuto elipsu.

Tyto dvě právě odvozené konstrukce bodů elipsy nazýváme (rozdílovou a sou
čtovou) proužkovou Ronstrukcí elipsy užitím os, neboť jich užíváme k sestrojení

|M
K |

X K

4
Obr. 6

bodů elipsy určené osami AB, CD tak, že na proužek papíru naneseme
úsečky YE (resp. X'Y"), nalezneme uvnitř těchto úseček bod X (resp. E) tak,
aby XE = b (resp. X'E = b). Pak s nimi pohybujeme tak, že X (resp. X") je
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stále na hlavní ose 4B, Y (resp. Y")stále na vedlejší ose CD. Bod E opisuje body
elipsy o osách AB, CD (viz obr. 6).

Těchto konstrukcí můžeme však použít též s výhodou k omezení osy elipsy,
je-li dána jedna z os krajními body a mimo to další, obecný bod elipsy. Řešení
lehce odvodíte z obr. 5 nebo 6.

Úlohy. 1. Elipsa je dána osami AB, CD. Nalezněte její body použitím roz
dílové, resp. součtové proužkové konstrukce.

2. Elipsa je dána osou 4B a bodem M. Omezte druhou osu.
4. Zaveďme si nejprve tyto jednoduché pojmy.
Průměrem elipsy (resp. kružnice) rozumíme přímku, jdoucí středem elipsy (resp.

kružnice). Jsou-li známy body elipsy (resp. kružnice) ležící na průměru, mluvíme
o omezeném průměru.

Obr. 7

Z vlastností elipsy (resp. kružnice) je zřejmé, že body M, N omezující průměr,
jsou souměrně položené vzhledem ke středu S elipsy (resp. kružnice) (viz obr. 7).
Protože rovněž ohniska F a G elipsy jsou souměrně položená podle středu S,
jsou průvodiče MF || NG a MG || NF. Proto tečny m, resp. n, v bodech M a N
jsou rovněž spolu rovnoběžné (neboťtečny půlí vnější úhel průvodičů MG a MF,
resp. NG a NF, tj. ten úhel, ve kterém neleží střed S). Platí tedy tento výsledek:

Tečny v krajních bodech průměru elipsy (resp. kružnice) jsou spolu rovnoběžné.
Platnost pro kružnici je zřejmá, neboť tečny kružnice v koncových bodech

průměru jsou na tento průměr kolmé, jak známo z vlastností kružnice.
Průměr PO, vedený rovnoběžněs tečnou n || z v krajním bodě M průměru MN,

nazýváme sdružený průměr k průměru MN.
Tak např. v kružnici je průměr PO, sdružený k průměru MN, kolmý k tomuto

průměru. To je patrno z definice sdruženého průměru a z vlastnosti kružnice
kterou jsme si rovněž připomněli.
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V odstavci 2. jsme poznali, že v afinitě se rovnoběžnost zachovává. V důsledku
toho, odpovídá-li elipsa v afinitě kružnici, pak průměru SP“ sdruženému k prů
měru SM" dané kružnice, odpovídá průměr SP sdružený s průměrem SM elipsy.
Tohoto výsledku použijeme dále.

Konstrukce bodů elipsy pomocí hlavní a vedlejší vrcholové kružnice, kterou
jsme uvedli v odstavci J., je velmi přesná. Užívámepři ní jen průsečíků čar k sobě
kolmých. Ze vztahů při této konstrukci studovaných však můžeme odvodit
1 konstrukce os elipsy dané sdruženými omezenými
průměry a rovněžvelmivhodnoukonsrukci normál v bodech
dané elipsy.

o————

TL
Obr. 8

Zvolme tedy dva sdružené(a tedy jak již víme k sobě kolmé) průměry SM" a SP'
kružnice 24 (obr. 8) a odvoďme jim odpovídající sdružené průměry SM a SP
elipsy e. Doplňme pravoúhlý trojúhelník A (P)PP" na obdélník (P)PP'R. Zřejmě

A (PRP" = A (M)MM', (3)
protože tyto trojúhelníky mají stejné úhly a M'(M) = P'(P) = a —b. Rovněž
tak je

A S(P)R = A S(M)M,

neboť oba tyto trojúhelníky mají stejné úhly a (M)M = (P)R, jak plyne z (3).
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Je tedy
SM = SR a SM| SR.

Odtudplynoudvě konstrukce os elipsy ze sdružených
omezených průměrů MN,PO.Popišmeje!

Obr. 10

1. Rytzova konstrukce (obr. 9). a) Ve středu S vztyčíme kolmici k průměru MN
a naneseme na ni polovinu jeho délky. Obdržíme tak bod R. b) Spojíme R s bliž
ším krajním bodem P druhého průměrua jejich vzdálenost rozpůlíme. Půlící bod
označme O. c) Kružnice 2 (O, OS) vytne na PR body X, Y, jimiž procházejí osy
(hlavní osa leží v ostrém úhlu daných sdružených průměrů, vedlejší osa v jejich
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tupém úhlu). d) PX —RY = b, PY = RX = a naneseme na osy od středu S
a tím je omezíme.

2. a) Postupujemejako u Rytzovy konstrukce podle a). (Obr. 10.)b) Půlící bod O
úsečky PR spojímese středem S a na tuto přímku naneseme z O délku OR = OP
na obě strany. Obdržíme body P" a (P). c) Osy jsou rovnoběžné se spojnicemi
P'P a P'R.d) Je S(P) = ba SP' = a a pak omezímeosy, jak patrno z obrázku.

Nazávěrodvodímekonstrukci normál v bodech elipsy, se
strojených pomocí hlavní a vedlejší vrcholové kružnice. Vraťme se tedy znovu
k obrázku 8.

Vedeme-li bodem R přímku rovnoběžnou s SP a bodem P rovnoběžku s RS,
obdržíme rovnoběžník SPNR, jehož úhlopříčka SN má délku a + b (jak plyne
ze shodnosti A S(P)R = A NP'P). Protože P je bodem elipsy a 1 je rovnoběžná
s SR | SM, je n normálou elipsy v bodě P (neboť tečna v P by byla rovno
běžná s SM). Tedy:

Sestrojíme-li body elipsy užitím vrcholových kružnic, protínají normály elipsy
v bodech P přímku p vždy v bodě kružnice R, (S, a + b).

Úlohy. 1. Sestrojte osy elipsy určené omezenýmisdruženými průměry MN,
PO (použijte obou konstrukcí).

2. Sestrojte normály v bodech elipsy, aniž rýsujete tečny.
3. Omezte dané osy elipsy, je-li dána normála » (nebo tečna r) v obecném bodě

elipsy a součet délek poloos a + b. Elipsu pak vyrýsujte! (Použijte poslední věty
uvedenév textu.)

Fyzika

Ing. Ján Dulla, Bratislava:

Jednoduché odvodenie vzťahov
pre transfiguráciu elektrických

obvodov

I. Úvod

Na riešenie průdových a napáťových pomerov v elektrických obvodoch použí
vame základné zákonypre elektrický prúd. Sú to: Ohmov a Kirchhoffove zákony.
Ak sú obvodyzložitejšie, riešenie pomocou týchto zákonov býva zdíhavé. Preto si
ho často ulahčujeme tým, že určité usporiadanie obvodov nahradíme iným rovno
cenným usporiadaním"). Nazývame to transfiguráciou (náhradou, premenou elek
trického obvodu).

1) Rovnocenná náhrada značí, že pri oboch usporiadaniach musia pritekať pri rovnako
velkých pripojených napátiach rovnako velké prúdy.

112



Jednou z takýchto najobvyklejších náhrad je náhrada odporov spojených do troj
uholníka odpormi spojenými do hviezdy.

Majmenapr. Wheatstonov móostik (obr. 1).Pri známychodporoch
móstika máme šesťneznámych veličín (průdy I, I, Ig) I4, Iz, I). Preto výpočet
napr. průdu I (tečůceho zo zdroja elektromotorickej sily E do obvodu) pri nevyrov
nanom móstiku*) by si vyžadoval napísanie 6 podmienečných rovníc pre slučky
(česky:větve)a uzlymóstikapodlaII. a I. Kirchhoffovho zákona.

Obr. 1 Obr. 2

Tieto rovnice pre smery prúdov vyznačené v obr. 1 by boli:
a) podla II. Kirchhoffovho zákona

pre slučky1,2,3. RIi— RI —Rai =0
243,4. —Ralz—RI, + RAL=0 (1
1,3,4 Rsl;+ RAa+ RI =E;

b) podla I. Kirchhoffovho zákona

preuzlyl I =T+ I;
2 oh>1hTk (D
3. LB=L+L.

Riešením týchtošiestich rovníc, ktoré je velmi zdíhavé, vypočítaliby sme prúd I:

E [Rz(Ry + R) + (Ra + Ro) (Ry + Ra + Ro)]
RyR; (R3 + Ry + Ro) T Rs Ry (Ry T Rz T Ro) +

+ (Ry + R; + Ro) (R3 + R, T Ro) + RaCR;Rs T Ry Ry — Ro Rg)

I=
(2)

2 Nevyrovnaný móstik je vtedy, keď galvanometrom prechádza průd, teda ak I; 7“ 0.
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Táto úloha by sa podstatne zjednodušila, ak by sme nápr. usporiadanie odporov
R1,R3,R, (odporyspojenédo tzv. trojuholníka) nahradilirovnocenným
spojením odporov Rz, Rz, R; podla obr. 2 (odpory spojené do tzv. hviezdy).

Ak by sme totiž vedeli vypočítaťvelkosti odporov R;, R; a R, Iahko by sme
určili celkový odpor móstika R,, , lebo:

Rn=Ra +R +R, (3)
kde R“ je celkový odpor z R;, R;, R, a R.. Potom:

R, — R, + R, + (R; + Ry). (R, T R.) (3a)R; T RyT R; T R,
a průd tečúci zo zdroja do móstikaje:

I =R, (4)
Velkosť odporov R;; R;, R určujeme zo vzťahov:

p RAB
0 RA+R+R

R; R

R=RT R,4 R, O)
pR BR;

9 Ri+ Rs+ R;
Obvyklé odvodenie týchto vzťahov (pozri Petržílka - Šafrata: Elektrina a magne

tizmus, PVN, 1953, príp. List: Základy elektrotechniky I, ČMT, 1946) je pre
vyučovanie na odborných školách a aj pre prax matematicky dosť náročné a málo
názorné a preto sa nedá ani použiť. No na druhej strane nemožnotieto vzťahypo
staviť ako dogmu bez toho, aby sa nenaznačila cesta ako ich možno získať.

Úlohou tohto príspevku je, ukázať jednoduchý spósob odvodenia uvedených
vzťahov, pričom má ešte tů výhodu, že pri vyučovaní móže súčasne slúžiť ako
opakovanie výpočtu jednoduchých obvodov.

II. Odvodenie vzťahov pre premenu trojuholníka na hviezdu

Majme odpory R12,R23,R3, spojené do trojuholníka, ktoré chceme rovnocenne
nahradiť odpormi Ry, R, R; spojenými do hviezdy (obr. 3).

Vzťahy pre velkosť odporov Ry; R2, R; odvodíme nasledovne: Pripojujme po
stupne medzi uzly 1—2, 2—3, 3—1 zdroj napátia U,*)raz keď sú odpory spojené
do trojuholníka a raz keď sů spojené do hviezdy. V oboch prípadoch vypočítajme
velkosťprůdu tečůceho zo zdroja do obvodu.

Ak pripojíme zdroj napátia U medzi uzly 1—2:

9) Napátie U móže byť jednosmerné i striedavé. Pri striedavom napátí značí U jeho
efektívnu hodnotu. V takom prípade počítame efektívnu hodnotu průdu.
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a) pri odporoch spojených do trojuholníka je celkový odpor obvodu:

RysRag T Ry) (6)R T R3 T Ry
a preto průd pritekajúci zo zdroja do obvodu bude:

R T RozT Ry . (7)
Ry(Rz3 + Ra) ©

b) pri odporoch spojených do hviezdy je celkový odpor:

R =

I=UÚU

RamRT R (8)
a průd zo zdroja do obvodu pritekajúci:

Uh=5—5-. 9C A+R 9

Obr. 3 Obr. 4

Ak má byť náhrada rovnocenná, musí byť v oboch prípadoch pritekajúci prúd
rovnako velký, t. j.

I=I,. (10)
Z toho vyplýva rovnosť vzťahov (7), (9) a teda aj (6), (8), t. j.

R12 (R33 T Ry)
R T RazT Ry

Pripojením zdroja napátia U medzi uzly 2—3 získali by sme rovnakým postu
pom rovnicu:

=R+R,. (10a)

, Raz(Ryg T Ryy)
R12T Rx T Ry

a konečne po pripojení medzi uzly 3—1 rovnicu:

Rs (R12T R3)
Rs+ RozT Ry

—R; T R (1

—R I Rs . (12)
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Tak by sme získali pre tri neznáme R;, R;, R; tri jednoduché rovnice, z ktorých
lahko vypočítame vzťahypre velkosti odporov R;, R;, R33;napr. sčítaním (10a) a (12)
a odčítaním (11) získáme vzťah pre velkosť R;:

R; RaR, = .. 131 Ra+ RaRa "9
Obdobne by sme získali aj vzťahy pre R; a R;:

R1, R
R — - 12 **23 147 Rg+bRa+Ry 8

R — RazRy (15)Ryx+ Ras+ Ra '

Tým sme odvodili vzťahy (5).

III. Odvodenie vzťahovpre premenu hviezdy na trojuholník

Odpory R;, R, R; spojené do hviezdy chceme nahradiť rovnocenne odpormi
R15 Ra35Rs, Spojenými do trojuholníka (obr. 4).

Obdobne ako v kapitole IT. pripojovali by sme medzi jednotlivé uzly 1—2, 2—3
a 3—1 zdroj napátia U a výpočtom prúdu pre spojenie odporov do trojuholníka
a do hviezdy získali by sme opáť rovnice (10a), (11) a (12). Teraz sú ale neznáme
R19,Rs3, R31,ktoré však móžeme z nich vypočítať:

R, R

Ry =. R 2

Rag = R, (16)

R, R
R — 1 3 ,

31 R,

kde:

l l 1 1RORTRR 1D
Vzťahy (16) móžeme počítať i priamo bez odvodenia z rovníc (10a), (11), (12),

vtedy sa ale predpokladá, že ich už poznáme.

IV. Záver

Výpočet obvodov pomocou transfigurácie si vyžaduje, že vzťahy(13), (14), (15),
príp. (16) poznáme, alebo máme po ruke príslušnů literatúru. Ani jedna možnosť
sa nedá vždy predpokladať. Tento spósob ich odvodenia pre svoju jednoduchosť
a rýchlosť má umožniť výpočet aj v takom prípade.

Je všeobecne známe,že platnosť odvodzovaných vzťahovzostáva aj vtedy, kedsa
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nejedná len o odpory ohmické, ale pre striedavý prúd 1 induktívne a kapacitné.
V tom prípade do uvedených vzťahovdosadzujeme za hodnoty odporov zdán
livé odpory (impedancie).

Jaroslav Voráček, Praha:

Polarografie

Úkolem tohoto článku je seznámit čtenáře s fyzikálními základy polarografie.
Protože tato metoda poskytuje velké možnosti ke zkoušení kovů, slitin, chemických
preparátů a má 1 dalekosáhlé použití v biochemii a v lékařství, bylo by správné,
aby byl s touto metodou seznámen co nejširší okruh čtenářů.

V roce 1903 studoval prof. B. Kučera vliv elektrolyticképolarizace na po
vrchové napětí v rozhraní mezi rtutí a různými elektrolyty. Elektrolytickou polari
zací rozumíme změny potenciálu, které jsou vyvolány proudem vznikajícím
v uzavřeném článku, nebo proudem,který je přiváděn na elektrody zvnějšku. Po
vrchové napětí v je definováno silou působící kolmo k jednotce délky v povrchu
kapaliny, v tomto případě rtuti.

Byla to upravená metoda G. Lippmanna, který
původně měřilpovrchové napětí polarizované rtuti
vyvažováním deprese rtuťového menisku v kapiláře

400, (neprochází-li proud, meniskusse ustaluje na určité
výši). Tato Lippmannova metoda byla rychlá

350| a pohodlná, měla však i své nedostatky (změna
koncentrace elektrolytů na rozhraní vlivem elek
trolýzy, nedokonalé smáčení trubice elektrolytem).

Proto prof. Kučera hledal novou cestu k řešení,
kde by tyto nedostatky byly odstraněny. Zvolil
spolehlivějšízpůsob měřenía to pomocí vážení rtu

ťových kapek. Vlastní měření prováděl v uspořádání, jehož se dodnes používá
v polarografii.

Kučera dospěl k závěru, že provádí-li se měření se stejnou kapilárou a rychlost
odkapávání kapiček rtuti je konstantní, je váha kapek úměrná povrchovému napětí
kapaliny. Jak metoda Lippmannova, tak i Kučerova sloužila k znázornění závislosti
povrchového napětí mezi rtutí a elektrolytem na připojené elektromotorickésíle.
Takto získaný záznam se nazývá elektrokapilární křivkou (obr. 1). Tato elektro
kapilaritapřivedlažáka prof. Kučery Heyrovského na myšlenku,žeje
výhodnější užít kapkové elektrody ke studiu elektrolýzy.

Prochází-li elektrický proud galvanickým článkem, je možno sledovat koncen
trační změny elektrolytu způsobené elektrolýzou, nebo změny na elektrodách sa
mých. Jelikož je látka v roztoku rozštěpena v částice nabité elektricky, zvané ionty,
elektrolýzou rozumímeto, že kladně nabité ionty (kationty) putují k záporné elek
trodě a záporně nabité ionty (anionty) ke kladné elektrodě. Nejnižší napětí potřebné

450 r : ma

—><Bě

300
0 0,5 10 4,5vollu

Obr. 1. Elektrokapilární křivka.
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k tomu, aby procházel proud článkem, nazývá se rozkladným napětím, které je
možno rovněž nazvat vylučovacímpotenciálem, protože při tomto napětí probíhá
nerušeně elektrolýza a dochází k vylučování kovu na katodě nebo nekovu na anodě.

Velkého významu dosáhla úprava používající kapkové rtuťové elektrody a gra
fického záznamu průběhu, kterou nazval akademik prof. Jaroslav Heyrovský
polarografií, umožňující jak kvalitativní, tak i kvantitativní stanovení nejrůznějších
anorganických i organických látek. Na rozdíl od ostatních kovových elektrod se
u této rtuťové elektrody mění velikost povrchu narůstáním a odkapáváním kapiček
rtuti a tím se stále obnovuje nový povrch, protože produkt vzniklý elektrolýzou,

u
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Obr, 2 Schéma a zapojení polarografu.

kterým je kapka znečištěna, je odstraněn odkápnutím. Prof. Heyrovský zjistil, že
tato elektroda by byla vhodná k sledování elektrodových dějů a to k zaznamenávání
závislosti proudové intenzity.na vloženém, plynule zvětšovaném napětí při elektro
lýze. Zařízení, které slouží k plynulému a automatickému zaznamenávání křivek
intenzity a napětí se nazývá polarograf. Tento přístroj sestrojil prof. Heyrovský se
svýmspolupracovníkemM. Shikatou roku 1925.

Základem polarografu je potenciometrické kolo z izolační hmoty, které je pohá
něno motorkem. Napětí se odvětvuje smýkavým kontaktem z odporového drátu,
kterého je na kole 19 závitů o celkovém odporu přibližně 16 (2. Dvacátý závit je
vmontován jako samostatný potenciometr, sloužící k regulaci elektromotorickésíly
akumulátoru. Potenciomeťrické kolo je spojeno s otáčivým válcem třecí spojkou.
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Při každé otáčce kola zapojí se zvláštním kontaktem lampa, jež osvětlí na okamžik
otevřenou štěrbinu kazety. Tím se jednotlivé otáčky kola vyznačí na diagramu
svislými čarami a udávají hodnotu odvětveného napětí. "Tyto čáry se nazývají
abscisami. Napětí se vkládá na elektrody ponořené do roztoku. Mezi smýkavým
kontaktem a kapkovou elektrodou je zapojen zrcátkový galvanometr, který odráží
světelný paprsek z lampy na štěrbinu bubnu, ve kterém se uvnitř otáčí válec
s fotografickým papírem k registraci polarografických křivek, tj. graficky je za
znamenávána závislost proudu na napětí. Celkové uspořádání u staršího typu
polarografu je znázorněno na obrázku 2.

Kapková elektroda nemusí však být zapojena pouze jako katoda, ale je ji možno
zapojit též jako anodu, nebo může být polarizována plynule z oblasti anodické
do katodické (polarizace anodicko-katodická). "To znamená, že kapková rtuťová
elektroda je zapojena jako anoda a na určitém místě potenciometrického drátu
se stává katodou. Aby polarografická křivka zobrazovala děj probíhající jen na
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Obr. 3. Polarografická vlna (Z = výška vlny). Obr. 4. Polarografické spektrum.

jedné elektrodě (polarizovatelná kapková elektroda), druhá se volí taková, aby byla
nepolarizovatelná (velký povrch rtuti, kalomelová elektroda aj.).

Křivky závislosti střední hodnoty proudu na napětí vloženém na elektrody
zvnějšku mohou mít různý průběh podle prostředí a polarizace elektrod. Pro
průchod proudu roztokem neplatí jednoduchý Ohmův zákon, ale platí

E— P=o
při čemž P je polarizace a rovná se rozdílu potenciálů anody 74 a katody rx a
představuje tedy elektromotorickou sílu, která je namířena proti vnější elektro
motorickésíle.

Znázorníme-li závislost proudu na napětí, možno na křivce - tj. na polarogra
fické vlně - rozeznat tři části (obr. 3).

Část a - kapková elektroda je polarizována. To znamená, že elektrolytem
prochází proud, vzniká polarizační elektromotorická síla, způsobená potenciálem
polarizovatelné elektrody a je namířena proti vnější elektromotorické síle,
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Část b - zde dochází k depolarizaci elektrody, tj. k vylučování nebo redukci
látky v roztoku na kapkové elektrodě.

Část c - v této části křivky nastává opět polarizace kapkové elektrody a to po
larizace koncentrační. Se vzrůstem proudu zvyšuje se hustota proudu na elektro
dách. Její vzrůst způsobuje, že se na nich vybíjí stále více iontů, takže se kon
centrace iontů kolem elektrod snižuje. V tom okamžiku, kdy se právě stačí v do
statečně vodivém roztoku vylučovat všechny částečky přišlé difúzí na polarizované
elektrodě, je dosaženo mezní proudové hustoty a hodnota proudu se označuje
jako proud difúzní.

Bod obratu křivky je nazýván půlolnovým potenciálem (na obr. 3 označena jeho
souřadnice 72) a je pro prostředí a pro tu kterou látku (tzv. depolarizátor), která
se vylučuje na elektrodě nebo se na ní redukuje, konstantní; to znamená, že ne
závisí na koncentraci látek, na citlivosti galvanometru, ani na vlastnostech kapkové
elektrody.

-—j€£) VL
Obr. 5. Reversibilní a irreversibilní průběh vlny Obr. 6. Kyslíkové maximum,
1 - Ti*+ — "Ti4+ve vinanovém roztoku
2 - Ti*+ — Tit+ v chlorovodíkovém roztoku

Výška vlny je měrou intenzity difúzního proudu a z této výšky se stanoví
množství depolarizátoru v roztoku. Je-li však v roztoku přítomno více látek
působících vznik elektrolytického proudu (jejichž koncentrace je přibližně stejná
a depolarizační potenciály jsou od sebe vzdáleny nejméně 60 mV), dostává se
tzv. polarografické spektrum; na polarografické křivce objevuje se několik vln
(obr. 4). Z poloh jednotlivých vln možno usuzovat na kvalitu a z výšky vlny na
množství depolarizátoru. K přesnému určení hodnot půlvlnových potenciálů
musí se znát potenciál pomocné elektrody. Zpravidla se určuje pomocí“IN-Aalo
melové elektrody.

Tato elektroda je velmi stálá a má dokonale reprodukovatelný potenciál. Pří
prava je jednoduchá: Na dno nádobky se vpraví čistá rtuť a na její povrch směs
rtuti a chloridu rtuťného (kalomelu). Nádobka se potom naplní normálním roz
tokem chloridu draselného a uzavře se zátkou se dvěma otvory. Jedním prochází
skleněná trubička s vtaveným platinovým drátkem zasahujícím do rtuťové vrstvy.
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Uvnitř této trubičky je rovněž trochu rtuti, do níž je ponořen přívodní drát.
Druhým otvorem prochází násoska ve tvaru obráceného U, která je naplněna
opět normálním roztokem KCI a zasahuje do tekutiny v nádobce. Druhý její
konec je ponořen do zkoumané tekutiny a je uzavřen smotkem filtračního papíru
nebo vtavenou filtrační destičkou. Normální je nazývána podle normality roztoku
chloridu draselného.

Tzv. IN roztok nějaké látky obsahuje v 1000ml 1 gramekvivalent rozpuštěné
látky (ekvivalentní váha látky v gramech). Obecně je to množství, které odpovídá
jednomu gramatomu vodíku. V případě IN—KCIje to 74,56 g. V kvantitativní
analýze se používají roztoky též zředěnější 0,1N—; 0,00IN— a jiné, které obsa
hují v 1000 ml 0,1; 0,001 gramekvivalentu příslušné látky.

Probíhá-li redukce nebo oxydace (např. Ti*' —>Ti4t ve vinanovém roztoku)
s dostatečnou rychlostí tak, že se okamžitě ustavuje na stálých elektrodách defi
novanýpotenciál,mluvímeo vratném čili reversibilním procesu. To
znamená, Že se vytvoří vlna stejného tvaru při určitém půlvlnovém potenciálu,
ať již probíhá redukce oxydované formy, nebo oxydace redukované formy. Ne
ní-li tato podmínka splněna, pak možno mluvit o průběhu nevratném čili irre
versibilním; např.Ti*"—>Ti**v chlorovodíkovémroztoku. Jsou to takové
reakce, které vůbec neprobíhají za daných podmínek na kapkové elektrodě obrá
ceným směrem, dále kde oxydované a redukované formy nejsou v dokonalé rovno
váze (obr. 5). Většina iontů kovů se redukuje reversibilně; organické látky většinou
irreversibilně,

V principu se dá sledovat na kapkové rtuťové elektrodě katodické vylučování
kationtů (Znžt na Zn apod.), katodická redukce kationtů (Cr** na Cr** na Cr
atd.), redukce aniontů (JO;“ na J“), redukce nedisociovaných molekul např.
z anorganických látek O, a H;O, a z organických aldehydy, ketony, nitrolátky.
Reakce vzdušného kyslíku rozpuštěného v destilované vodě (koncentrace přibližně
0,001N) způsobuje téměř na všech polarogramech dvě vlny

O,+2H* + 2e>H;O,
H;,O,+2H* +2e>2H,O.

Prvá vlna způsobuje ostré tzv. kyslíkovémaximum (obr. 6), druhá vlna tzv. per
oxydická nemá již tak ostrý průběh. Vliv kyslíku je možno odstranit vypuzením
kyslíku z polarografovaného roztoku indiferentním plynem například dusíkem.

Na polarografických křivkách často dochází k tvorbě polarografických maxim,
které se projevují tím, že při dosažení vylučovacího potenciálu proud se zvětšuje
a teprve dalším zvětšováním vloženého napětí zvolna klesá a ustálí se na mezní
hodnotě. Vlivem indiferentních elektrolytů (KNO)»)se maxima zmenšují, někdy
1 úplně potlačí. Nejpoužívanější, s větším potlačujícím účinkem, jsou povrchově
aktivní látky, z nichž se nejlépe osvědčuje čistá želatina,

(Pokračování)
* *x

Před 100 léty se narodil Alexandr Štěpanovič Popov (16. III. 1859 — 13. I.
1906), který vynalezl dříve než Marconi přístroj k telegrafování bez drátu, o čemž
vydal v r, 1696 pojednání „„Pribor dlja obnaruženýa 1 registrovama Rolebaný“.
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Inž. Arnold Procházka, Praha:

Součinitel odboru >při proudění tekutin potrubím
(Dokončení)

A nyní několik praktických příkladů.
Příklad 1. Má se zjistit odporový součinitel A hladké skleněné trubičky

podle obr. 1. Průměr ď = 10 mm, délka / — 253 mm.
Trubička se připojí hadicí na vodní zdroj. Při určitém průtokovém množství

bude ztráta třením 7+. — 50 mm; ztracená výška je rozdíl změřených výšek

28.d. ha. Ne
hy, h; v piezometrických trubičkách. Podle rovnice 5 je A = TA

známe dosud rychlost c, kterou však vypočteme z rovnice 3, tedy c = = . Voda se
jímala do nádoby po dobu r — 24,4 s a odvážením se zjistil její objem V = 2;26/.

Za 1 s proteklo tudíž trubičkou množství O = = = 0,0925 I.s+ — 0,000092 5m?.
d?

„so*, Průřez trubičkou je f = KO 0,000078 5 m?. Bude tedy rychlost v tru4

bičce c = 5- 1,178m.s"*. Dosádme nyní všechny hodnoty do vzorce pro A.
Musíme je dosazovat ve stejných technických jednotkách, zde v kp, m, s. Bude
X —=0,028.

Součinitel odporu je dosti velký přesto, že je trubička ideálně hladká. Je to tím,
že je průměr trubičky malý. V praxi přicházejí trubičky ještě menších průměrů,
např. jen 6 mm. Pak dosáhne tlaková ztráta snadno hodnoty 1 at. 1více, jak tomu
bývá u hadů teplovodních zásobníků.

Příklad 2. Zjistěte součinitel odporu A u zdrsněnéskleněnétrubičkypodle
obr. 5. Hodnoty budou nyní tyto:
2g = 19,62 m.s"?, d — 10 mm, 2. — 0,098 m, / — 0,248 m.

Voda se jímala do nádoby po dobu r = 42 s a nateklý objem byl V — 31.
Za 1 s protekl tudíž trubičkou objem O = 0,071 41.s7* = 0,000 071 4 m*.s“*.

00000714
000007857

bude nyní značně velký, neboť při menší rychlosti je ztráta skoro dvojnásobná.

Bude X = 19,62 .0,01 . 0,09877 0248.0,91
velké vzhledem k malému průměru potrubí.

Příklad 3. Tlačným potrubím teče voda k turbině. Hrubý spád na spod
ním konci potrubí je Hp, — 150 m; hrubý spád je svislý rozdíl výšky horní hla
diny a konce potrubí. Kdyby voda neproudila, ukázal by manometr na spodním

Rychlost vody při pokusu byla c 0,91 m.so. Součinitel A

== 0,093 4. Je to vysoká hodnota, zdrsnění bylo
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konci potrubí měrný tlak, odpovídající hrubému spádu. Délka potrubí je / =
—=600 m, průměr potrubí je Z — 600 mm. Zvolená rychlost vody v potrubí
nechťje c = 2,9m.s'!.

Jaký tlak ukáže manometr, neproudí-li voda? Jaký je čistý spád H,? Jaká je
účinnost potrubí 7 a jaké vodní množství O protéká potrubím za s? Výpočet
má být přibližný, neznáme trasu potrubí.

Stanovme si součinitele odporu A z obr. 9;pro v — 1.10" m?.s* je podlec.d
rovnice 2 Re = —=1740000. Poměrná drsnost pro ocelové potrubí je

E 1—||
d 067

horu se zřetelem na kolena a uzávěrky).

Tlak p na manometru se vypočte podle obecného vzorce 1, tj. p —yv. Hp, =
= 1000. 150 — 150 000 kp.m“ * (dosazujeme jednotky kp. m). Chceme-li tlak
v atmosférách, tj. v kp.cm*, musíme dělit 10 (neboť 1 m? — 10 000 cm“). Bude

= I5atp (přetlakových). Věděli jsme to již předem, neboť vodnímu sloupci
10 m odpovídá měrný tlak 1 at.

Čistý spád se rovná hrubému spádu zmenšenému o ztracenou výšku; je tedy
Hy — Hvz. — Ihr.. Ztracenou výšku vypočteme z rovnice 5

i č
har.ZA T 2 =—64m.

1,67. Z diagramu v obr. 9 vychází A— 0,015 (zaokrouhlujeme na

Nyní H, — 150 — 6,4 = 143,6 m.
Učinnost 7 je poměr čistého spádu k hrubému spádu, tedy

H,
= 0,9551). 955%."= ). /o

Protékající vodní množství je podle rovnice 3:
2 2

O=f.c= a = a .2,9—0,82m?.s7+= 8201so.
Příklad 4. Ocelovým přímým potrubím proudí svítiplyn. Jaká je ztráta

na tlaku, je-li dopravované množství svítiplynu O — 600 m?.4* = 167 l.s'",
délka potrubí / —400 m, průměr ď = 200 mm,tj. průřez f— 3,14 dm*, měrná
váha svítiplynu y — 0,5 kp.m“*?. Kinematický součinitel vazkosti v — 0,25 cm?.
s71 = 0,000 025 m*.s-1

Rychlostsvítiplynuz rovnicekontinuity je c -5 = 53 dm.s-! —5,3m.s7.

Re = ní = 42400, proudění je turbulentní.
Podle rovnice 12 je A, = 0,0716.(d.. Re)7©125— 0,0716.8480—9!75,
Logaritmováním je log A, — log 0,0716 — 0,125 . log 8480 — 0,36391 — 2;

A 0,0231.
Zkontrolujme A ještě rovnicí 24 a použijme diagramů v obr. 7 a 8. Musíme
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v E 24, E
určiti poměrnou drsnost——, je-li míra drsnosti € u ocel. trub 1m; pak =d

l=27).
2

Odečtenímz obr. 7 dostáváme= —0,015a z obr. JaF „0,0084 —
== 0,011 5. Součet obou hodnot dává součinitele A, = 0,015 i 0,0115 — 0,0265.
Kontrolujme tuto hodnotu ještě diagramem v obr. 9. Obdržíme A;-—0,027.
Použijme ještě vzorce 23 pro výpočet součinitele A a vezměme míru drsnosti

K
K = 1000.107%;bude A,= 0,01+ VŽ + 1577= 0,02566. Pro další
výpočet lze brát průměrnou hodnotu z A, až A4,tedy A— 0,025.

Tlaková ztráta v plynovodním potrubí je pak podle rovnice 6: pz =

=A. Z „v= 35,7kp.m7?= 35,7mmv.sloupce.d' 28
Příklad 5. Proudění strojního oleje v trubce průměru ď = 100mm má

být laminární při kinematické vazkosti oleje v — 1,25 cm?.s-+ při 30“C a při
měrné váze oleje y — 900 kp.m=*. Délka trubky je 50 m. Jaká je tlaková ztráta?

Použijme rovnice 2 a vypočtěme rychlost oleje při zvoleném číslu Re = 800 =
c.d 800.. v

= 3 „ z toho je c = = 100cm.s-! = 1 m.s-*. Nyní vypočteme Ad

. . 2 » pá 2 6 .
z rovnice 7 pro laminární proudění: A = = 0,08. Podle rovnice 5 vy

e1
počtemetlakovouztrátu: Z. =A. -7 de“ 2,04m olejovéhosloupce.

Kdybychom chtěli ztrátu v atmosférách, použili bychom rovnice 1, z níž je
Patr. SY «bater,= 1836 kp.m7? — 0,183 6 at.

Příklad 6. Přímé vodovodní potrubí má průměr ď —300mm, délku
Ž= 100 m a průtočná rychlost je c — 2 m.s-*. Potrubí je ocelové, nové, svařo
vané, celkem hladké. Má se vypočítat součinitel odporu A a ztráta třením v po
trubí; má se použít rovnic 8, 9, 11 v první skupině, rovnic 13 až 18 v druhé sku
plně pro porovnání.

1. Podle rovnice 8, které použijeme výjimečně pro ocelové potrubí, je A, =

= 0,01989—Ka 0,0216. U trub většíchprůměrůnemádruhý člen
příliš velkého vlivu.

Podle rovnice 9 je A,= 0,0144 + 90095 =—0,0211.

0,001 8
Podle rovnice 11 je A; = 0,014 + = 0,0163.E:
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0,059
3

As 0 20% větší, proti A; o 10% menší. To jsou asi meze přesnosti při počítání
s těmito rovnicemi. X

2. V této skupině máme novější vzorce, u nichž je součinitel A závislý na Re,c.d

Průměrná hodnota součinitele A = — 0,0197. Tato hodnota je proti

které vypočteme z rovnice 2. Je-li v — 0,000 001 m?.s-* bude Re =

2.03
7 0,000001

Rovnice 13 platí jen do Re — 200 000 a proto ji vynecháme.
Rovnice 14 platí pro menší průměry a větší rychlosti a proto ji také vynecháme.

= 600000.

Podlerovnice15jeA,= za- ==0,0123.
Podle rovnice 16, které použijeme výjimečně pro náš případ, je

0,610 4
M —Re% + 0,0072— 0,013.

Podle rovnice 17 je A; = (1;8.log Re — 1,5)7?-——0,0126.
Podle rovnice 18 je A, — 0,005 4 — 0,396.Re7%3— 0,012 7

= 5 0,01265. V hodnotáchA
druhé skupiny není takových rozdílů jako v první skupině. Vzorce jsou novější
a lepší.a vypočtené hodnoty jsou pravdivější. Kontrolou v obr. 6 odečteme
A— 0,013. Počítejme dále s touto hodnotou. Ztráta třením bude podle rovnice 5:

l č
har=. 3 a 0,885mv.sloupce.

Průměrná hodnota součinitele A je A =

Příklad 7. Vypočítejte součiniteleApro podobné potrubí jako v předešlém
příkladě, jenže průřez bude čtvercový stejného obsahu.

Je třeba počítat s ekvivalentním průměrem podle rovnice 21:

deky.= 4.Ry =4. 4. 0,265m (stranačtvercea = V d,O =4a).Oo —

Dále

2.0,265Re=0,000001 =530000.
Pak počítejme rovnicí 17:

A 1 = 0,012 9(U8logRe—15)
Vidíme, že hodnota je o málo větší než u kruhového potrubí, vcelku však není
při velkém Re rozdíl příliš velký.
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Příklad 8. Ponechme totéž vodovodní potrubí / = 100m, d = 300mm,
č — 2m.s7", Re = 600 000, avšak předpokládejme, že prakticky budou stěny
potrubí drsné.

Počítejme A podle rovnice 24 a odečítejme hodnotu z diagramu v obr. 9. Vy
we . 2 W 2 v a 2 W E

počítejme celkovou ztrátu třením 4+.. Je třeba znát poměrnou drsnost 7 pro

e€—1m bude Z = 3,33; v obr. 9 odečteme přibližně A— 0,016. Pak 4%. =d
M

= =1,085m.
Je patrno, že v drsném potrubí bude ztráta asi o 23 % větší ve srovnání s hlad

kým potrubím.

Příklad 9. Hladkým betonovým potrubím teče voda. Vypočítejte odpo
rový součinitel A, je-li průměr ď — 500 mm, c = 2,5 m.s7", v = 0,01 cm?.s71.
Počítejte rovnicí 10.

— 0,020 2.Zvolme a = 0,017. Podle rovnice 10 jeX = a.—
Va

Příklad 10. Zjistěte relativní spád7 a součiniteleAu potrubí Z —400 mm,
I — 500 m, z bezešvých ocelových trub, při rychlosti vody c = 2,5 m.s7*.

Použijme rovnic 25, 26, 27 a obr. 10. Součinitele drsnosti volme » = 0,011,

R, = T = 0,1 m; odečtením v obr. 10 je A— 66.
2

Z rovnice 26 je 7 = FOR, — 0,0143. Celková ztráta je podle rovnice 25:
zr. =J . l —7,15m.

Provedme kontrolu použitím rovnice 27:A = = 0,018; pak %, —
— 7,15 m.

Příklad 11. Ocelovým vodorovným potrubím se dopravuje surový olej
vazkosti 8 "E (v Englerových stupních), tj. kinematické vazkosti v — 0,61 cm?.s-1
a měrné váhy v — 0,9 kp.dm“*. Potrubí je dlouhé / —4500 m, má průměr
ď = 200 mm. Má se dopravit množství G, — 150.10%kp/hod. Jaký je rozdíl
tlaků na začátku a na konci potrubí, uvažuje-li se jen ztráta třením?

Ch — 46,31.s71. Rychlost je
Objem oleje dopravený za 1 s je O= 7.. 3600

c —Ž = 147ms-5 Re—L = 180.
f V

Podle rovnice 28 je A = A+ 0,04VR="
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2 :Pakje ztrátaAr =A £ .Z 09m ol.sl.
d 28

Z rovnice 1 je Ap =v . hz+. = 89 100kp.m7* = 8,91 at.

Příklad 1 2. Jakáje tlakováztráta třenímv parním potrubí délky/ —400 m,
průměru ď — 125 mm, protéká-li potrubím G, — 1730 kp nasycené páry za
hodinu, a je-li na začátku potrubí tlak p —4atp-- 5 ata. Ztráta nemá být větší
než 5% původního tlaku, aby platila ještě teorie, kterou probíráme.

Vypočteme nejdříve množství O protékající páry za vteřinu, použitím rovni

ce 4, v níž O = f.c; z rovnice se vypočte rychlost páry. Nakonec vypočteme
ztrátu třením určením součiniteleApro páru. Měrná váha páry je y = 2,61 kp.m“*
při teplotě 151,1 "C a při 5 ata, kinematická vazkost je v — 0,059 cm?.s-*.

— G, — 3-1 . 2
O = 3600.73 —=.0,184m*.s—*. Průřez potrubí je f-— 1,23 dm? a rychlost

páry c = E = 15m.s-2. Nyní Re = L —=318000.

Podle obr. 9 a je-li — = 8, bude A—-0,021. Tlaková ztráta je podle rovnice 6:
1 č

Ap=A. a% „v==2000kp.m7?= 0,2at.
Tlak na začátku potrubí je 5 ata, na konci 4,8 ata. Ztráta činí 4% původního

tlaku; výpočet je tedy správný. Při dopravě páry na velké vzdálenosti se použije
páry přehřáté.

Příklad 13. Vzduch stlačený na p —4áta, s teplotou r — 15“C má se
dopravit na určitou vzdálenost / tak, aby pokles tlaku, tj. tlaková ztráta, nepře
stoupila 4% daného tlaku 9. Vzduch je dopravován ocelovým bezešvým po
trubím průměru ď = 75 mm a jeho rychlost je c — 12 m.s7'.

Lze vypočítat ztrátu Ap = 0,04. = 0,16 at — 1600kp.m“*“ a dopravované
množství O = f. c- 0,053 m*.s-. Použijme pro výpočet A rovnice 12. Potře
bujeme znát ještě kinematický součinitel vazkosti v. Z tabulek nebo z diagramu
odečteme dynamický součinitel vazkosti u ve fyzik. jednotkách a z něho vy
počteme kinematický součinitel v z rovnice:

Ufys.—————, 29
10. Ytechn.

indexy označují, v jakých jednotkách jsou veličiny; u£ys.— 0,000 183 dyn.s.cm“?;
měrná váha je obrácená hodnota měrného objemu v; je tedy

=- (30)
7

Vtechn.

K výpočtu v musíme použít stavové rovnice p.v = R.T (31)
. - . l -. .

p je měrný tlak v kp.m“?, v je měrný objem v = %Ym*.kp-", R je plynová kon
stanta a rovná se pro vzduch 29,27 m/*K (T = 273 + 15 = 288 *K).
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Podle rovnice 30 a 31 je $ + = RT, čili vy= 5 —=4,73kp.m=*. Podle
rovnice 29 bude:Vrechn,=— ŘE =0,00000387m2.s-1.

10 . Ytechn.

NyníRe= i
Podle rovnice 12 je A, = 0,0716.(d . Re)—%125—(,021 13.
Zkontrolujme si součinitele odporu A touto rovnicí

M = 0D , (32)
VG,

která platí pro vzduch a v níž značí G, průtočnou váhu vzduchu v kp/hod. Je
G, — O, .vy=- 903 kp/h a tedy A,-= 0,021 4.

= 232000.

Provedme ještě kontrolu diagramem v obr. 9. Proe —1lma == 13,3 vyd
A

cházíA3—0,022.VezmemestředníhodnotuA= Ant 0,0215.
NN

Podlerovnice6 je 4p =A. Te „Ya z ní délkapotrubí
—dp.d.2

Při větší délce potrubí by bylo nutno rozdělit potrubí na úseky asi 150m
dlouhé a počítat ztrátu pro každý úsek zvlášť. V každém úseku se začíná s tlakem
o ztrátu menším. V našem příkladu by se v druhém úseku začínalo s tlakem
p — A4p= 3,84ata. Průtočné váhové množství bude v každém průřezu kon
stantní.

V článku jsme viděli, že součinitel odporu A je důležitým činitelem při výpočtu
potrubí, ať jím proudí jakákoliv látka. Správné určení průměru potrubí a ztrát
má velký hospodářský význam. I k výpočtu hospodárného průměru, u něhož je
součet ztrát a provozních výdajů nejmenší, je třeba znát součinitele odporu A.
Takové ztráty v potrubích nelze tedy podceňovat.

Oldřich Lepil, Gottwaldov:

Základy balistiky raket

Snaha zkonstruovat dopravní prostředek, který by mohl nejen dosáhnout
kosmických rychlostí (vizčlánek„Kosmické rychlosti“
v L. čísle RMF,roč. 1959.), tj. rychlostí 8000 m/s a více, ale který by mohl měnit
1 jejich směr a velikost v meziplanetárním prostoru, ve kterém není „vnější
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opory“, vedla k závěru, že takové zařízení může být ovládáno jen reaktivní
silou.

V roce 1903byla vydána práce znamenitéhoruského matematika Konstan
tina Eduardoviče Ciolkovského „Výzkum světového
prostoru reaktivními přístroji“. "Tatoprácespolus dřívějšími
pracemi I. Newtona položila základ celé současné dynamice raket a s ní
souvisící vědecké astronautice. K. E. Ciolkovskij dokázal, že jediným strojem,
který může překonat tíži, bude raketa a určil všechny základní pojmy a vztahy,
kterých se dodnes používá v teorii raketového pohonu.

Všimnemesi několika základních poznatků z balistiky raket, abychom si udělali
představu o problémech, které musely být vyřešeny, než první umělá družice
nastoupila cestu kolem Země.

1. Princip raketového pohonu.

> to
l

O

Obr. 1. Tvar spalovací komory a trysky raketového motoru.

Pohon rakety se děje podle známého Newtonova principu akce a reakce. Ve
spalovacím prostoru raketového motoru hoří za tlaku 25 atp i více, při teplotě
asi 2500—3000 "C směs hořlaviny a okysličovadla, přičemž vzniká velké množství
plynů. Plyny tlačí na stěny spalovací komory. Pokud by byl prostor spalovací
komory ze všech stran uzavřen, tlaky působící na opačné strany stěn komory by
byly stejně veliké, opačného smyslu a ve svém účinku by se navenek vzájemně
rušily. Je-li však ve spalovací komořeotvor - tzv. tryska, pak tlaky ve směru
osy otvoru nejsou stejné. Otvor se umísťuje do podélné osy rakety a pro zvýšení
účinnostipohonu se mu dává tvar Lavalovy dýzy“). Proud plynu vyvo
zuje podle věty o změně hybnosti tah působící proti pohybu plynů a uvede raketu
do pohybu. Pro pohyb rakety je tedy rozhodující velikost tohoto reakčního tahu.
Proto také spalovací komora s tryskou je nejdůležitější částí raketového motoru.
Tvar komory a trysky je naznačen na obr. 1. V komoře je tlak plynů největší, ale

2) Gustav Laval (1845—1913),švédskýinženýr, vynálezceakční turbiny. Kon
strukter dýzy, zvané dnes jeho jménem.
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rychlost nulová. Ve zúžené části trysky B je tlak nižší, plyny expandují, přičemž
se jejich rychlost zvyšuje. Ivar trysky musí být proveden tak, aby se využilo co
nejvíce energie plynů. Jestliže tlak plynů ve výstupním otvoru trysky C bude
roven okolnímu tlaku, plyny vytékají, za jinak stejných poměrů, s maximální
rychlostí. Reakční sílu R (za předpokladu konstantních hmot a rychlostí) vypočí
táme podle vztahu

jn
Raw, Od

kde zn,je hmota vytékajících plynů, což je prakticky i hmota paliva, v; je výtoková
rychlost vytékajících plynů a r je doba chodu raketového motoru.

Poněvadž rakety startují většinou ve svislém směru, působí reakční síla R proti
váze rakety G. Kdyby reakční síla, tj. tah rakety se právě rovnal její váze, pak by

Obr. 2. Raketový motor rakety V2.

se vlastně raketa jen vznášela. Aby stoupala, musí být R >>G. Síla rovná rozdílu
tahu a váhy uděluje raketě zrychlení a určené vztahem F —R— G = ma, kde
m je hmota rakety, za kterou můžeme dosadit ze vztahu G —mg. Po úpravě
dostaneme výraz pro zrychlení rakety

R—G
2876" (2)

Například německáraketa V2měla přistartu hmotu 12 980kg,její tah byl 27 200kp
při výtokové rychlosti plynů průměrně 2100 m/s. Počáteční zrychlení rakety
bylo 2,1 násobek zrychlení zemského a raketový motor spotřeboval asi 125 kg
paliva za vteřinu. "Toznamená, že o tuto hodnotu se také v každé vteřině zmenšo
vala hmota rakety a zrychlení rakety se podle vztahu (2) zvětšovalo. Všimněme
si, jaký to bude mít vliv na rychlost rakety.
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2. Rychlost rakety,

Výraz pro maximální rychlost, kterou může raketa po spotřebování paliva do
sáhnout, odvodil Ciolkovskij za předpokladu, že celková hybnost rakety zůstává
stále konstantní. Vyšel tedy ze vztahu

mn.Av = —01.Am, (3)

kde z je počáteční hmota rakety, Av změna rychlosti rakety, Am; shořelá hmota
a 7, je výtoková rychlost spálených plynů.

Při výpočtu zanedbal odpor vzduchu a zemskou tíži a dospěl k výrazu pro m a
ximální rychlost Vmax,Zvanoutéž charakteristickou, to je
rychlost, kterou získá raketa po spálení palivai okysličovadla, takže se její hmota
zmenší na hodnotu 7%:

m
Umax—% + 0 In. (4)

0

Zde je vypočáteční rychlost rakety, 729hmota
. m P:

rakety bez paliva a poměr 7 se nazývá0

hmotový poměr rakety.
Poněvadž se bude raketa pohybovat též

v prostoru, kde působí vnější síly, odvodil
Ciolkovskij ještě vztah pro maximální rych
lost v gravitačním poli zemském, za před
pokladu, že vektor rychlosti směřuje proti
působení gravitačního pole

Vmax= [1 —4) In, (5)Ho

a je zrychlení udělované raketě motorem.
Z výrazů pro rychlost rakety (4), resp. (5),

si můžeme udělat představu o způsobech,
kterými lze dosáhnout maximální rychlosti:

a) Má-li raketa dosáhnout co největší
Obr. 3. Jpnoptupňová raketa V2 rychlosti Umax,musí rychlost v, při začátku

P zapálení raketového motoru mít co největší
hodnotu.

b) Rychlost bude tím vyšší, čím vyšší bude výtoková rychlost plynů v,. Poně
vadž výtoková rychlost plynů závisí především na teplotě plynu, je nutné volit
palivo, které má co nejvyšší teplotu spalování.

c) Hmota rakety 7 po spálení pohonných látek má být co nejmenší.

d) Poměr tahu k váze rakety musí být co největší, aby se dosáhlo co největšího
zrychlení,
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Jaké jsou technické možnosti?
Romora rakety i tryska, které jsou vystaveny vysokým tlakům a teplotám, mají

poměrně silné stěny a tím i značnou váhu. Palivo a okysličovadlo „„kapalinových
raket““se z nádrží vtlačuje do komory čerpadly, nebo stlačeným vzduchem z oce
lových bomb. Tyto všechny části, včetně kostry a obalu rakety, mají značnou váhu,
takže i po spotřebování pohonných hmot zůstává značně velká váha rakety a hmo
tový poměr nelze dosáhnout vyšší než 4 až 5. Za dnešního stavu konstrukce raket
a paliv, tj. při výtokové rychlosti plynů v, — 3000 m/s a při hmotovém poměru

Obr. 4. Vícestupňová raketa (Vanguard) Obr. 5. Kombinovaná raketa V2 a WAC
na startu. Corporal při letu.

mm/m= 5, byla by charakteristická rychlost rakety pouze 4800 m/s. Nelze proto
s dnešními technickými prostředky u jednostupňové rakety dosáhnout únikové
rychlosti z gravitačního pole Země (asi 11,2 km/s). Kdyby hmotový poměr mm/m
- zvanýtéž konstrukční charakteristika rakety - bylprávě
roven základu přirozených logaritmů e — 2,72, potom In 24/m, — 1 a raketa by
podle vztahu (4) dosáhla maximálně rychlosti rovné výtokové rychlosti plynů.
U rakety V 2 dosahovaly plyny výtokové rychlosti 2100 m/sek, takže by teore
ticky dosáhla kosmickérychlosti teprve při poměru hmot /m = e“— 2. Sou
časný raketový výzkum se tedy zaměřuje hlavně na zvyšování výtokových rych
lostí plynů hledáním nových paliv, zlepšením konstrukce spalovací komory
a trysky.
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Z rovnice (4) je patrné, že lze dosáhnout vyššírychlosti Umaxtehdy, bude-li
mít raketa v okamžiku zapálení již určitou rychlost v. "Toholze dosáhnout tím,
že základní raketa ponese další, která se odpálí a odpoutá od základní, dosáhne-li
tato své maximální rychlosti. Takto složené rakety se nazývají vícestupňovými.
První stupeň složené rakety odstartuje a vynese ostatní z povrchu Země. Po
vypotřebování pohonných látek rakety prvního stupně oddělí se od ní druhý
a třetí stupeň a v tomtéž okamžiku se zapálí raketa stupně druhého. Tento stupeň
unáší a urychluje i stupeň třetí. Po vyhoření látek druhého stupně se děj opakuje.
Výsledná rychlost posledního stupně (bývají někdy 1čtyři) je rovna součtu charak
teristických rychlostí jednotlivých stupňů.

Uvažujme tento číselný příklad. Kdyby např. startovala jednoduchá raketa
o celkové váze 1800 váhových jednotek a o poměru hmot 5 : I (palivo 1440 jedn.
a obal s motorem a zatížením 360 jedn.), pak by dosáhla maximální rychlosti
rovné 1,6 násobku výtokové rychlosti plynů (In 5 — 1,6).

Sestrojme však, aspoň na papíře, třístupňovou raketu tak, že první stupeň bude
mít 1500 jedn., druhý 250 jedn. a třetí 50 jedn. Celková váha rakety je zase
1800jedn. Každý stupeň bude mít konstrukční charakteristiku 5 : 1. První stupeň
ponese ještě další dva stupně o celkové váze 300 jedn., takže poměr hmot bude
1800 : 600 — 3. Maximální rychlost prvního stupně podle (4) bude v; — vy. ln
3— vy. 1,1. Druhý stupeň ponese třetí a poměr hmot bude rovněž 3 a rychlost
21r = Vy. 1,1. Po odpadnutí druhého stupně začnepracovat třetí s poměrem 5:1
a dosáhne rychlosti v;rj = v, .In 5—- vy. 1,6. Celková rychlost, kterou přitom
získá užitečné zatížení v posledním stupni bude Vmax= VI + VT 0nr= WU
(1,1 + 1,1 + 1,6) = 3,8 v,.

Jestliže výtokové rychlosti plynů dosahované běžně u raket převyšují rychlost
2000 m/s, je první kosmická rychlost 8000 m/s dosažitelná třístupňovou raketou.
Náš příklad je ovšem abstraktní a sloužil jen k objasnění Ciolkovského myšlenky
„raketového vlaku“.

Účelem rakety není doprava samotného raketového motoru akonstrukce rakety
s řízením, ale požaduje se, aby vynesla do určité výšky měřicí přístroje pro výzkum
atmosféry, nebo uvedla na dráhu družici Země. Tento dopravovaný náklad se
nazývá užitečné zatížení. Podle váhy užitečnéhozatížení a vlastní
rakety musí raketový motor dávat potřebný tah. Jak již víme, získává se tah
z energie výtokových plynů a bude největší tehdy, bude-li největší součin z výto
kové rychlosti plynů a proteklé jednotkové hmoty plynů. To však podmiňuje, aby
i účinnosti celého raketového pohonu byly co nejlepší. Poněvadž celková účinnost
je dána součinem jednotlivých účinností, což platí pro každý okamžik, nemusí být
celková účinnost nejlepší, když jsou nejlepší jednotlivé účinnosti, např. účinnost
spalovací komory, trysky, propulsní aj.

3. Dráha rakety.

Rakety, které mají mít velký dolet, ale zvláště ty, které mají dosáhnout i velkých
výšek, startují kolmo ze zemského povrchu. V této části dráhy je vždy raketový
pohon v činnosti. Další část dráhy, a to buď v pokračování předešlé, či skloněná
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k původnímu směru,je vykonánajiž jen vlivem setrvačnosti. Odklonění lze dosáh
nout buď změnou směru výtoku plynů těsně před dohořením rakety nebo kormidly,
pokud jejich reakce v prostředí vyvolává tak velké síly, aby způsobily zakřivení
dráhy.

Všimněmesi jen nejjednoduššího případu, kdy raketa má vystoupit do největší
možné výšky. Bude-li startovat svisle, pak se vlastně jedná v konečné části letu,
kdy raketa vystupuje setrvačností o vrh svislý vzhůru. Musíme tedy v každém
okamžiku odečíst od dosažené rychlosti rakety v, rychlost volného pádu: v = 7, —
—g.t. Když dosáhla raketa maximální rychlosti ve svislém směru a Činnost

2

motoru ustala, vystupuje raketa dále setrvačností a dosáhne ještěvýšky 4 = 57 .

Obr. 6. Snímek zemského povrchu provedený z rakety. VÁ

Této části dráhy říkáme volná fáze letu. Popsanýmzpůsobemse např.
pohybují rakety pro výzkum vysokých vrstev atmosféry. Jiné rakety - balistické
střely, nosné rakety družic apod. - se pohybují po složitějších dráhách, ale vždy
se využívá volné fáze letu, kdy se tyto rakety pohybují setrvačností podle zákonů
nebeské mechaniky.

A tak možnost dosáhnout kosmické rychlosti a nezávislosti na dodávce kyslíku
z prostředí, v němž se pohybuje, určuje raketám velkou budoucnost.

Třebaže dnešní rakety se vyvíjejí převážně jako válečné zbraně, musíme doufat,
že k jejich použití nedojde a že pomocí raket ovládne člověk světový prostor.

x
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Redakce pro zajímavost připojuje ukázku fotografie povrchu naší Země z výše
164 km. Je to mapa sestavená ze tří svislých snímků. Protože raketa při svém
svislém postupu nekonala přesně přímočarý pohyb a k tomu se ještě různě naklá
něla a otáčela, osa záběru kinematografické komory - v raketě umístěné - nesmě
řovalastále na určitý bod zemského povrchu, čímž však bylo zachyceno na postup
ných snímcích větší území.

Snímek provedený v r. 1947 ukazuje jasně zakřivení Země, v levém horním
rohu vidíme dobřeKalifornskýzáliv. Světlé skvrny na snímku jsou mraky a temné
skvrny v blízkosti jsou jejich vržené stíny na zemský povrch.

M. M.

Jiří Marek, Plzeň:

Fyzikální odvození součtu nekonečné geometrické řady

Je nesporné, že dnes si nedovedeme představit fyziku bez pomoci matematiky.
Jednoduché a jasné zápisy fyzikálních myšlenek matematickou formou, přesná
formulace zákonů a získávání nových vztahů mezi fyzikálními veličinami pomocí
matematických operací, to vše je neocenitelným přínosem, bez něhož by nebyl
myslitelný prudký rozmach přírodních věd. Je pravda, jak se často říká, že mate
matika je nástrojem fyziky, nelze však popřít, že 1fyzika působí svým vlivem zpět
na matematiku; vzpomeňme například vektorového počtu. Kromě toho je známo,
že se logických závěrů fyziky dá často užít k zjednodušení matematického postupu,
jako je třeba aplikace zákona zachování energie nebo zákona zachování hybnosti
pro snadný výpočet rychlosti či síly bez obtížné integrace.

V tomto článku ukážeme, jak fyzikální úvahy vedou k určení čistě matematic
kého vzorce: z relativity pohybů dospějeme k překvapivému výsledku, ke vzorci
pro součet nekonečné geometrické řady.

Mějme geometrickou řadu s neomezeným počtem členů, jejíž prvý člen je
a, = a, druhý a; = a. 4, třetí a; = a. gžatd., kde a je číslo kladné. Dále platí:
0 < g< 1. Uvedená řada má všechny členy kladné. Máme určit součet

sS=Wm-ha +a+ma-+...=a+a.g+a.+a.ďf+... (1)
Dejmetéto čistě matematické úloze fyzikální podklad. Člen a nechť představuje

určitou vzdálenost a — AB. Z bodu A'se počne přímočařepohybovat ve směru
k bodu B hmotný bodstálou rychlostí v,. Z bodu B počne v témž okamžiku postu
povat rovnoměrně stejným směrem v téže polopřímce jiný hmotný bod rychlostí
V, pro níž platí: v; < v. Počítejme, v jaké vzdálenosti od 4 bude druhý hmotný
bod dostižen prvým.

Za určitou dobu 7; dospěje prvý hmotný bod do bodu B. Ze vzorce pro dráhu
pohybu rovnoměrného přímočarého vyplývá vztah

a = 0.U.
Za tutéž dobu urazil druhý hmotný bod dráhu v; . 7; a dospěl tak do určitého

bodu C. Vzájemná vzdálenost obou hmotných bodů v tomto okamžiku je tedy
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9, . ty = BC. Rychlost v, volmetak, aby BC = 4; protože,jak již víme, je AB =
= 41 = a, platí vztah BC —AB.g, a odtud vyplývá podmínka, jíž jsou vázány
obě rychlosti:

03= 0.4) (2)
jak plyne po dosazení za BC a AB.

Tímto způsobem bychom mohli pokračovat dále. Zatímco prvý hmotný bod by
dospěl za dobu 7, do bodu C, postoupil by druhý do D. Nalezli bychom CD =
= BC. gptz=t. gatd.

Můžeme však již s ohledem na vztah (2) prohlásit: všechny úseky AB, BC, CD,
DE.. ., rovné vzdálenosti obou hmotných bodů vždy v okamžiku, kdy rychlejší
dospěl ke konci předchozího úseku, tvoří členy geometrické řady s kvocientem g.
Za dobu, za kterou prvý hmotný bod proběhne n-tý úsek, postoupí totiž druhý
o g-násobek tohoto úseku (— úsek 4 plus prvý), protože jeho rychlost je g-násob
kem rychlosti v,.

Vzdálenost s, v níž bude druhý hmotný bod dostižen prvým, je dána součtem
všech těchto úseků

s = AB+ BC+ CD+ DE+...
a je tedy rovna hledanému součtu (1). Vzpomeňme na známou úlohu, zda Achilles
dohoníželvu. í

Otázku, kdy bude druhý hmotný bod dohoněn, lze rozřešit velmi snadno.
Protože není absolutního pohybu, jsou pohyby těles vždy vztahovány k určité
souřadné soustavě spojené se zvoleným „„pevným““základem,nejčastěji s povrchem
zemským, o němž pak předpokládáme,že je v klidu. Naše pohyby nechťse vztahují
k pevnému povrchu Země.

Podle principu relativity pohybů můžeme volit za základ, k němuž vztahujeme
pohyby, též jinou soustavu, například tu, vůči níž je druhý hmotný bod v klidu.
Prvý hmotný bod se pak k němu přibližuje stálou rychlostí v; —v, a dostihnejej
za tak dlouhou dobu ř,za níž urazí touto rychlostí dráhu a, tedy

aÉ= —-3$.<
D1— 0

Tím je dána doba celého děje. Chceme-li nyní vypočítat součet řady, tj. součet
úseků AB + BC + CD +..., musíme opět přejít zpět do původní soustavy
spojené pevně se Zemí, neboť k této soustavě je vztahován základní pohyb. Vy
počteme prostě dráhu prvého hmotného bodu, uraženou za dobu ř rychlostí v;
a tím určíme vzdálenost, v níž bude druhý bod dostižen, a tedy i součet (1). Podle
jednoduchého vzorce pro rovnoměrný pohyb vychází

aS V.E=Ye
D1 — 0

a po dosazení za v; — V, . g konečně součet
%

4,A$ =
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Poznámka. Součets dostanemetéž jako dráhu druhého hmotného bodu za
dobu 7, zvětšenou o prvý člen a:—4 B—4.4—A

=%T +a a“ la
Budižnynídánařadas—a —a.g+a.g—a.g +a.g*— ..., v nížje

a>W0< g<LI.
I pro tuto střídavou geometrickou řadu nalezneme součet jednoduchým fyzi

kálním úsudkem. Prvý člen a představuje opět vzdálenost a —AB. Hmotné
body o rychlostech v, a V4— 74. g se počnou pohybovat současně proti sobě.
V okamžiku, kdy prvý hmotný bod dorazí do bodu B, dospěje druhý do polohy C.
Opět platí BC — AB.. g. Hmotné body se při tom navzájem míjely v bodě X, dě
lícím zřejmě dráhu AB na dvě části AX, XB vyhovující vztahu XB = AX. g,
neboť oba úseky jsou vlastně dráhy opsané rychlostmi v4, v, za stejnou dobu (úsek
AX rychlostí v4,XB rychlostí v).

Ale i úseky XB a CX byly opsány ve stejné době (úsek XB nyní rychlostí v4,
CX rychlostí v, při pokračujícím pohybu, když oba hmotné body překročily
bod X). Proto platí CX —XB.. g. Úsečka CB je bodem X rozdělena v obráceném
poměru než úsečka 4B.

Když hmotné body dosáhnou koncových bodů B a C, počnou postupovat
v opačných směrech: prvý hmotný bod vlevo k bodu C, druhý hmotný bod se
vzdaluje vpravo. V okamžiku, kdy prvý hmotný bod dorazí do bodu C, dorazí
druhý do bodu D; platí opět vztah CD — CB. g. Jsou tedy úseky AB, CB, CD,
ED... rovny členům řady (bez ohledu na znaménko). Protože každý sudý člen
je nanášen v opačném směru,je jejich součet

s = AB— CB+ CD—ED+ ...

rovný hledanému součtu geometrické řady.
Jak již bylo uvedeno, je úsečka CB rozdělena bodem X v obráceném poměru,

než v jakém bod X dělí úsečku A4B.Avšak v druhé fázi pohybu (po úsečce CB)
postupují hmotné body opačnými směry a proto se navzájem setkají opět v bodě X.
V tomto bodě se však hmotné body setkají při každém dalším pohybu (například
při postupu prvého z bodu C rychlostí v; a druhého z bodu D rychlostí v; atd.).
Vzdálenost mezi body obratu obou hmotných bodů se bude stále zmenšovat, při
čemž bod X bude ležet stále uvnitř tohoto intervalu, až konečně prvý hmotný bod
dostihne druhý právě v bodě X. Hledaný součet je tedy

s= AX.

Z rovnicAX + XB = a, XB = AX. g
a

lývá AX = a odtudvyply r 4
1+ 4
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Úlohy k řešení

Řešení (nikoliv pouze výsledky) zasílejte na adresu Doc. O. Setzer, Praha 6, Zikova 4.
Pracujte samostatně, pište čitelně perem nebo strojem po jedné straně papíru A4 nebo A5,
každou úlohu na zvláštní list. V pravém dolním rohu každého listu uveďte plné jméno,
jméno školy a třídu i podrobnou adresu.

Lhůta k zaslání řešení úloh z tohoto čísla je do 13. června 1959. Upozorňujeme dále,
že úloha 10 z čísla 3 je totožná s úlohou 4 z čísla 1.

Řešení úloh z čísla 1 zaslal již J. Otýpka z JSŠ v Kadani.

14. Dokažte, že pro každé x platí nerovnost
5 +8 cosx +4cos2x + cos3x20.

D. S. Mitrinovié

15. Jaký je součet všech možných součinů utvořených vždy ze dvou různých
čísel vybraných z přirozených čísel 1, 2, 3,..., m?

?

16. Řešte soustavu rovnic

xy +-2x2 +32 ——6
X2y?+ 4 1%2?— 9 22? = 36

XBy3+ 8 a%2"+ 27 pz? — — 216.
»

NW
17.Jsou dány dva různé body M; Na dvěmimoběžkya,b,z nichž Žádnáneprochází

body M, N. Sestrojte různoběžné a k soběkolmé přímkyr, z tak, aby m procházela
bodem M a protínala přímku a a aby » šla bodem N a protínala přímku b.

Stanislav Horák

18. Jaká je hustota platino-iridiové slitiny, z níž je zhotovena kopiemezinárcdního
prototypu hmoty (vážící 0,999 999 98 kg), má-li prototyp tvar válce s průměrem
d = 39 mm a výškou 4%— 39 mm? Určete též hmotová a objemová procenta obou
kovů ve slitině! Hustoty obou kovů volte: op, = 0, = 21,4.10* kg.m“*, 0, =
= 04= 22,4.10%kg.m"?..

Václav Šindelář

Jména autorů označených otazníky uveřejníme později.
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Různé

Dr. Bohumil Jurek, Praha:

Čím přispěly české země k vývoji optiky

První příspěvky českých zemí k vývoji optiky pocházejí ze 17. století. Je však
třeba věnovat nejprve několik úvodních slov vývoji vědeckého myšlení v předcho
zích údobích. Poněvadž výroba dává důležité podněty vědě, všimneme si i vývoje
řemeslné a průmyslové výroby.

Na úsvitu dějin byla specialisovaná řemeslná výroba nesvobodná. V panském
dvoře dělal každý otrok to, k čemu byl nejlépe vycvičen. Ale u nás nebylo mnoho
otroků; vedle nich pracovali pro pána nevolníci. O řemeslné práci svědčí názvy
některých vesnic (Kováry, Štítary apod.). Nevolnická práce pozvolna vytlačila
otrockou, ale sama musela ustoupit svobodné práci ve městech. Takové změny se
neobešly bez společenských nesnází, ale po jejich překonání se na čas ustálily
poměry příznivé vývoji nového výrobního způsobu. Údobí prvého rozmachu na
šich tří způsobů řemeslné výroby spadají do dob vlády Břetislava I., Přemysla
Otakara I. a Václava II. Přeměny ve výrobě se projevily v rázu kultury. Důležitý
byl zejména přechod k svobodné řemeslné práci. V 11. a ve 12. století se v českých
zemích učilo v církevních školách a snad také ve dvorské škole, ale předmětem
vyučování nebyly přírodní vědy, nechceme-li k nim počítat biblické poučky nebo
číselné hříčky.

Od r. 1230 byla houfně zakládána města a v nich vznikaly partikulární školy.
Byly přednášeny přírodní vědy podle Aristotela. Aristotelismus byl krokem kupře
du, měl však své chyby. Jeho základním nedostatkem byl čisté kvalitativní způsob
výkladu přírodních jevů. Aristoteles se nestaral o zákony odrazu a lomu v optice,
a proto mohl podat jen velmi hrubý výklad takových přírodních úkazů jako je duha.

Na vyšším stupni bylo vyučování na universitě, založené v Praze roku 1348.
Optice se tam vyučovalopodle příručky Jana Peckhama (1 1292),známé
pod jménem„„Obecná perspektiva Jana Pisana“. V knize
najdeme zákon odrazu a poučku o závislosti úhlu lomu na úhlu dopadu a na
prostředích. Je tam také uvedeno, že předmět se může jevit větší nebo menší,
je-li v hustším prostředí s kulovým povrchem a že je zvětšen, je-li rozhraní rovinné.
Připouští se výklad duhy odrazem i lomem. To je přibližně tresť optických vědo
mostí ve středověku.Vitelova kniha o optice (okolor. 1273)je

wWove

obšírnější než Peckhamova učebnice, ale naukové jádro obou knih je stejné.")

1) Vitelo se narodil okolo r. 1230 u Vratislavi v Polsku, pravděpodobně ze smíšeného
německo-polského manželství. Studoval v Paříži a později v Padově. Psal i filosofické
spisy, z nichž se dochovalo materialistické vysvětlení původu démonů.

139



Podnět k dalšímu vývoji dala Itálie, která dospěla už ve 14. století v některých
odvětvích k rukodílné velkovýrobě. Poměrně vysoký stupeň techniky ovlivnil
vědecké myšlení. Naše prostředí, setrvávající při řemeslné malovýrobě, podržovalo
ještě v 17. století některé středověké rysy. Ale úsilím některých jedinců, zejména
Tadeáše Hájka z Hájku, Praha se stala důležitýmohniskemexaktní
vědy. Byla tu pěstována především astronomie; ale astronomové naráželi při své
prácitakéna opticképroblémy.PřesnáastronomickáměřeníTychona Brahe
odhalilanedostatkyve znalostecho astronomickérefrakci. Jan Kepler stu
doval nejen tuto otázku, ale i řadu otázek jiných. Ve svých dodatcích k Vitelovi
(Ad Vitelionem paralipomena, 1604) podrobilkriticevýklady
optických jevů, tradované od dob Vitelových a Peckhamových. V téže knize při
bližně vyjádřil zákon lomu a podal prvé správné vysvětlení vidění zobrazením
předmětu na sítnici. K tomuto Keplerovu výsledku jistě přispělonabádavé pražské
prostředí,zejména Jeseniova anatomickástudia (o tom Polyak, The
retina 1941,str. 137).V roce 1611vydal Kepler Dioptriku, ve které
početně sledoval účinek různých kombinací čoček,mezi jinými i kombinace, známé
podjménemKeplerova dalekohledu.

Po Keplerově odchodu neutuchl v Praze zájem o optiku. Od roku 1622 působil
na pražské universitě lanškrounský rodák českého původu Jan Marcus
M arci, jehožnejdůležitějšípráce se týká disperse přilomusvětla.Marci
zjistil, žepaprsky bílého světla se lomem mění na různě zbarvenépaprsky, jejichž
směr závisí na jejich barvě a jejichž barva se dalším lomem nemění. Ke skládání
barevných světel ve světlo bílé náš badatel nedospěl; zůstává však přecenejvýznam
nějším Newtonovým předchůdcem v optice. Jeho velkou zásluhou je vysvětlení
barevduhydispersí přilomechnapovrchu dešťovýchkapek. Ještě Descartes,
který uveřejnil roku 1637 kvantitativní výklad jevu duhy, měl o vzniku duhových
barev velmi nejasné představy. Úplný výklad úkazu není možný bez zřetele
k ohybu světla, ale Marciho příspěvek byl důležitým krokem vpřed.

Po Marcově smrti se v českých zemích přírodovědecká práce nerozvíjela.
Prostředí feudální reakce jí nebylo příznivé. Vítězná šlechtická skupina založila
své hospodářské postavení na primitivním vykořisťování zemědělské práce, ke
kterému nebylo třeba vědeckého poznání. Teprve ke konci prvé poloviny 18.století
se ukázala potřeba rozvoje průmyslu a-vědecké zájmy ožily. V popředí byly otázky
mechaniky a teorie elektřiny, ale ani optika nezůstala stranou. Ve třetí čtvrtině
století byl v Praze přetištěn latinský spis charvátského fyzika Boškoviče?)
o světle. Roku 1775 byla založena učená společnost, jejíž publikace přinesla
mezi prvými příspěvky Tesánkovu stať o některých optických otázkách.
Tobiáš Gruber předložilv letech 1776—1786společnostiřadu prací, ve
kterých vysvětlil (předfrancouzským vědcem Mongem) jev, známý jménem fata
m orgána. V prvých desetiletích 19.století se k technice a věděobracelapozor
nost širší veřejnosti. V oboru optiky byly u nás získány důležité poznatky, o kterých
je třeba obšírněji pojednat.

2) Josef Roger Boškovié se narodil v Dubrovníku r. 1711, zemřel v Miláně r. 1787.
Je znám svojí teorií, podle které se hmota skládá z oddělených bodů, které na sebe vzájemně
působí silami. Jeho spis o světle vyšel původně v Římě r. 1748.
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Matematikové na poštovních známkách

V I čísle. Rozhledů matematicko-fyzikálních jsem si přečetl velmi zajímavý
článek shora uvedeného názvu z pera Doc. Dr. Františka Balady. Myslím, že ne
bude bez zajímavosti, připomeneme-li si, že ani Čs. pošta nezůstala pozadu za
ostatními cizozemskými poštovními správami a že vydala již několik známek
s obrazy mužů, jejichž vědecký nebo technický význam je světového formátu.

Tak např.z oboru fyzikyčs.pošta vzpomnělapůvodce bleskosvodu Prokopa
Diviše edicídvouznámekdne 15.červnatl954a Josefa Ressla, vyná
lezce lodního šroubu, jehož portrét je na 60 haléřové známce ze dne 5. července
1957.

Vr. 1957oslavovaloČeské vysoké učení technické v Praze
250 let svého trvání. Toto vzácné jubileum připomněla čs. pošta vydáním série
známek dne 25. května 1957.Na jedné z nich je konstruktér prvního českéhoparo
vozuJosef Božek anajiné jeČeskýmatematika geometrRudolf Sku
herský, který se narodil dne 24. dubna 1821 v Opočně. Původně se věnoval
studiu stavitelství, ale později se úplně přiklonil k deskriptivní geometrii. Již ve
svém 29. roce věku vydal dvě německy psanádíla o perspektivě s názvy „„Dieortho
graphische Parallel-Perspective“ a „Die Theorie der Theilungspuncte als Beitrag
zur Lehre von der freien Perspective““.Roku 1853byl povolán na pražskou techni
ku jako profesor deskriptivní geometrie a kreslení. Byl vůbec prvním učitelem,
který přednášel česky deskriptivní geometrii na technice v Praze. I jako vysoko
školský učitel se věnoval literární vědecké činnosti z oboru deskriptivní geometrie.
Roku 1855 vydal další dílo z oboru perspektivy ,,Ausfůhrliche Bearbeitung der
orthographischen Parallel-Perspective““a roku 1858následoval spis „Die Methode
der orthogonalen Projektion auf zwei Ebenen, die keinen rechten Winkel ein
schliessen“.

Dalších větších prací se však již česká věda od Skuherského nedočkala, neboť
zemřel v poměrně mladém věku 42 let dne9. října 1863ve Vysočanech, které tehdy
ještě nebyly součástí Prahy.

Skuherskýjistě nebude jediným příslušníkem širší rodiny čs. matematiků, jehož
významný přínos čs. vědě bude oslaven poštovní známkou.

Oldřich Jeništa

Adiabatické odmagnetizování cestou
o wwWVPpk nejnižší teplotě na Zemi;

V laboratoříchuniversity v BerkeleypoužíváW. F. Giau gue, nositel Nobe
lovy ceny za fyziku, jeden z nejsilnějších elektromagnetů na světě o příkonu
6000kW, magnetická indukce mezi polovými nástavci je 10“ gaussů. Obří elektro
magnet slouží k přiblížení se absolutnímu bodu mrazu adiabatickou demagne
tizací. Postupuje se tak, že paramagnetická sůl se ochladí odpařením tekutého
helia ve vakuu na teplotu 1 “K. "Tímse kmity molekul v soli sníží na minimum
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a tyto zůstanou magneticky neuspořádány. Zapojením elektromagnetu se ušpo
řádají, při čemž teplo, které se vyvine, je odvedeno parami vroucího helia. Sůl
je pak oddělena od helia a vyňata z magnetického pole, takže návratem k molekulár
nímu chaosu se ochladí na nepatrný zlomek původní teploty 1 “K.

F. Komurka (Chemical and Engineering News 7/1958)

Recenze

J. Vyšín: Lineární lomená funkce

Mnozí čtenáři Rozhledů jistě znají knižnici Populární přednášky o matematice,
kterou vydává Státní nakladatelství technické literatury v Praze. K osmnácti svaz
kům této řadypřibylnedávnodalší. Je to knížkaJana Vyšína, Lineární lo
mená funkce (120stran, 37 obrázků, cena 4,20 Kčs), určená - jako všechny
svazky této knižnice -. studentům vyšších tříd jedenáctiletek, i všem zájemcům
o elementární matematiku. Poprvé se tedy objevuje v Populárních přednáškách
o matematice původní práce českého autora; prvních osmnáct svazků byly totiž
překlady prací sovětských matematiků (Gel'fond, Markuševič, Ljusternik, Kuroš aj.).

Knížka Jana Vyšína je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole autor definuje
lineární lomenou funkci jako předpis

ax+ b—I0 (D
cx+d

kde a, b, c, d jsou pevná reálná čísla, x nezávisle proměnná a y závisle proměnná
(opět v reálném oboru). Dále definuje matici lineární lomené funkce jako schéma

a b

4) 2)c d

a moduljako číslo aď — bc. Autor hned na začátku ukazuje, že funkce s nulovým
modulem (ad — bc = 0) nejsou zajímavé, neboť nabývají v celém svém definičním
oboru jediné funkční hodnoty. Omezuje se proto na lineární lomené funkce s ne
nulovým modulem. Při tomto omezení je definičním oborem funkce (1) celý obor

reálných čísel (je-li c —0), nebo celý obor reálných čísel až na číslo —— el
c = 0). Stejně tak její funkční hodnoty vyplní buď celou osu číselnou (c — 0), nebo

osu číselnou vyjma bod — (c = 0). To nás vede k rozšířenímnožiny reálnýchčísel
o tzv. nevlastní číslo(článek 6 první kapitoly). Značíme je známým symbolem 00,
který snad má pro mnohého začátečníka nádech mystičnosti a nadpřirozenosti.

142



Knížka však ukazuje, Že zavedení tohoto pojmu je oprávněné a zcela přirozené.
Samostatnější čtenář pochopí i důvody, které asi vedly k užívání názvu „„nekoneč
no““pro symbol co. Autor knížky se však tomuto názvu úmyslně vyhýbá - a domní
vám se, že právem - právě proto, aby nevzbuzoval ony dojmy nadpřirozenosti a ne
reálnosti.

, vVev , Z „ ve sy.. , d Wow
Popsa ného rozšíření oboru reálných čísel se pak využije takto: Číslu —— přiřa

C

, we ve Wow , we a * Www 9
díme funkcí (1) číslo oo a naopak číslu oo přiřadíme číslo—. Je-li c —0, přiřadíme

C

číslu oo číslo ©o.
Tím je definiční obor i obor funkčních hodnot funkce (1) rozšířen na celý obor

reálných čísel a nevlastní číslo oo. Toto rozšíření podstatně zjednodušuje další
úvahy, týkající se jak např. inverzních a složených funkcí, tak i geometrických
aplikací.

V dalších odstavcích první kapitoly autor zkoumá podrobněji algebraické vlast
nosti lineární lomené funkce a uvádí1 její grafické znázornění ve tvaru rovnoosé
hyperboly.

V druhéa třetí kapitole vykládá autor jedno z možných využití lineárních lome
ných funkcí v geometrii. Tyto kapitoly jsou podány velmi zajímavě a liší se pod
statně od obvyklých školských výkladů, kde často jedinou geometrickou aplikací
bývá studium rovnoosé hyperboly. Ve Vyšínověknížce se proti tomu zkoumá zobra
zení přímky na přímku, dané funkcí (1). Ukazuje se, že takové zobrazení je pro
jektivnost, tj. že vzniknesloženímkonečnéhopočtu promítnutí středových
nebo rovnoběžných. Autor uvádí bez důkazu - který by porušil elementární cha
rakter knihy - i opačnou větu: Každou projektivnost lze vyjádřit lineární lomenou
funkcí.

Ve třetí kapitole jsou obdobné úvahy provedeny pro lineární lomenou funkci
komplexní proměnné dvou typů:

„p bb „az +d (3)-ca -+-d? S a4d

kde jak pro koeficienty a, b, c, d, tak pro proměnné z, 2' připouštíme libovolné
komplexní hodnoty. Označení z znamená ovšem číslo komplexně sdruženék číslu
z. Tato kapitola je ovšem poněkud obtížnější, zejména pro značný počet nových
pojmů. Přesto je psána elementárně a srozumitelně.

Ke každé kapitole je připojeno několik cvičení, která jsou vhodně vybrána a po
mohoučtenáři v hlubším promýšlení látky. Nedopatření v číslování řešení (I. a III.
kapitola) si čtenář snadno opraví.

Poněkud závažnější je chyba v příkladu 8 druhé kapitoly, na nějž se autor odvolá

vá ještě v příkladu 10. V první kapitole se na několika místech objevují slova
„odůvodniti““, „odůvodnění“ ve významu „„dokázati“, „„důkaz““.Tato odchylka od
obvyklé terminologie se mi nezdá vhodná, neboť v matematice se často názvu
„odůvodniti““ užívá v jiném smyslu než „„dokázati““(srovnej výroky „„odůvodniti
domněnku“a „„dokázatidomněnku““).
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Vcelku je knížka psána srozumitelně a s velkým smyslem pro přesnost a úplnost

disek. Proto je možno knížku vřele doporučit všem zájemcům o elementární mate
matiku.

Jiří Jarník

Redakce hovoří se čtenář:

* VČ. 1 na str. 25 v obr. 1 je zaměněno označení barev A, a Ag.
* Vč. 2 na str. 92 ve zlomku čtěte 3" místo 371.

* Zvláštní otisky jednotlivých článků (separáty) SPN běžně neprovádí. Pro autora
je výhodnější objednat si u poštovní novinové služby (nebo případně též u SPN)
příslušné číslo Rozhledů ve více výtiscích. feden výtisk obdrží vždy autor přímo od
SPN.

%*Ředitelství, učitele i žáky jedenáctiletek a odborných škol upozorňujeme na soutěž
o nejlepší rys, kterou vypsala redakce v 10. čísleRozhledů. Rysy přijímáme do30. června
1959.

* První zásilkyjiž došlyz JSŠ v NovémHrozenkověa z 1.JSŠ ve Znojmě.

Tak kterou kosmickou rychlostí To je náš nový model mnoho
sejezdí v uzavřených souhvězdďích?! stupňové rakety!

K. Schmied, studujícíFAPS
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Co zajímá matematika a fyzika v nových pravidlech
českého pravopisu

(Pokračování)

kvadratický letiště
kvadratura letkyně
kvalita letoun
kvalitativní levochodý
kvantový levostranný
kvantum levotočivý
kvarta levovinný
kvinta lexikon, stř. r. (slovní zásoba)
kvintakord lexikon, muž. r. (slovník)
kvintilion libela
kvóta, kvótový líh, lihu, lihový
kW kilowatt lihoměr
kWh kilowatthodina lihuprostý
kyan, kyanový limbus
kyanatý limit, limitní
kyanid linie, liniový
kyanisovati i kyanizovati lišiti, lišící se
kyselinovzdorný lítat 1létati, lítání i létání
kysličník lithium
kyslík, kyslíkový Lm lumen čti lámen
kyslíkárna Lmh lumenhodina
L římskáčíslice 50 log, lg, 1logaritmus
1litr logika
labilita, labilní lokalisace i lokalizace
laboratorní lokalisovati lokalizovat
laboratoř lokomobila
ladicí (např. stupnice) lokomotiva
ladící (např. hudebník) looping čti lůpink
laděný lumen čti lůmen Lmláhev,2.p.č.j.láhve,7.p.lahví;č.mn.| luminiscence
2. p. lahví 3. p. lahvím, 6. p. lahvích, lux Lx
7. p. lahvemi mA miliampér
lahvice
lahvička
lahvový i láhvový
lakmus
lambda (řec.písmeno), neskloňuje se
lamela
laminární
lanolin i lanolín
lápis
lať
latence
ledkárna
ledkový
lemniskáta
letadlo
létací
létati i lítat, létání i lítání
létavice

magma, magmatu
magnesie i magnézie
magnesit i magnezit
magnesium i magnézium
magnetisace i magnetizace
magnetisovati i magnetizovati
magnetofon
makrokosmos
makromolčkula
mangan
manometr
martensit i martenzit «
masa, masový
masivní i masívní
matematik, matematika
materiál
materialisace i materializace
maximální



Z nových knih Státního pedagogického nakladatelství

František Vejsada a kolektiv: Sbírka úloh z algebry pro 9.—11. ročník
Sbírka obsahuje 1800 příkladů z učiva algebry 9.— 11. ročníku všeobecně

vzdělávacích škol. Většina příkladů je na procvičení základního učiva. Příklady
jsou uspořádány podle obtížnosti. Na konci knihy jsou uvedeny výsledky příkladů,
případně návody na jejich řešení.

Str. 257, cena váz. výt. Kčs 7,90

Karel Kindl: Sbírka úloh z aritmetiky pro 6. a 7. ročník
Ve sbírce je důkladně procvičeno veškeré učivo těchto ročníků. Tematika slov

ních úloh je pestrá a zajímavá. Příklady jsou vybrány z nejrůznějších oborů lidské
práce, jsou tu uvedeny zajímavé statistiky, úlohy s náměty z fyziky, chemie, země
pisu a aktualizovány nejnovější objevy vědy a techniky. "Tato mnohotvárnost
námětů nejen zaujme žáky a zpestří vyučování matematiky, ale naučí žáky spojovat
teorii s praxí.

Str. 328, cena váz. výt. Kčs 6,90

Prof. dr. Josef Fuka — prof. dr. Bedřich Havelka: Elektrotechnické pole
Vysokoškolskáučebnice, která vysvětluje základní jevy a zákony elektromagnetic

kého pole. Její velkou předností je řešení jednoduchých i složitých příkladů přímo
v textu a zařazení velkého počtu úloh k řešení za každou kapitolou i s výsledky.
Učebnice je určena posluchačům vysokých škol, zejména dálkově studujícím
a učitelům fyziky, ale také širokému okruhu čtenářů se znalostmi fyziky v rozsahu
jedenáctiletých středních škol.

Str. 524, cena váz. výt. Kčs 37,50
K dostání v prodejnách n. p. Kniha.
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Matematika

Inž. Dr. Josef Langr, Praha:

Kružnice devíti bodů v trojúhelníku

Tato kružnice obdržela toto pojmenování proto, že prochází devíti význačnými
body v trojúhelníku (obr. 1).

Buďtež v trojúhelníku ABC bod O střed opsané kružnice a T průsečík výšek,

C

Obr. 1

a, b, c délky jeho stran. Kružnice devíti bodů prochází středy A, Bg, Cf stran
trojúhelníka, patami A, B', C“ výšek AA', BB', CC" a půlí úseky výšek HA,HB,HCvbodechA",B"',C"".PřitomstředkružniceO;půlíspojniciOHa její
poloměr je polovinou poloměru r kružnice, opsané trojúhelníku ze středu O.
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Že tato kružnice prochází středem C, strany AB a patou Cvýšky ČC', do
kážeme snadno z rovnoramennéhotrojúhelníka O;4C;,C“.Střed jeho základny C C'
buď Og. Ve vzniklém pravoúhlém trojúhelníku O;4OC+xje odvěsna

/ l / l

l
= z: (2r sin Bcos « —r sin v) =

= — (2 sin Bcos a — sin Bcos a — cos Asin «) =r..
= 5- (sin P cos « —cos sin «),

neboť jak známo, je b — 2rsin B a sin y = sin (« -+ p).
Druhá odvěsna O;0%,jak z lichoběžníka OC+C"H patrno, je 040% = 3(C4O +

+ CH). Zde je OC; = rcosy a C'H = AHcos 3. PoněvadžAC"= b cos« =
—=AH sn [, je

CH = Ď— „cosB= 2rcos « cos 8 a tedy
sin S

O;,03 = > (r cos y + 2r cosa cos B) = > (sin « sin B —cos « cos B +

+ 2 cos « cos B) = > (sin « sin B + cos « cos B). Přepona je pak O,C3 =
2

r . . - e - 

= (sinž Bcos? « + cos? Bsin“ « — 2 sin Bcos a sin « cos A + sin? « sinž B +
A: P.

cos? « cos? B — 2 sin « sin Bcos « cos B) = T [sinž 8 (sinž « + cos? «) +
2

cos?B(sinž« + cos?$)] = T

1
2

Obdobně bychom zjistili, Že tato kružnice jde též body Ap, A" a Bp, B'.
Jde tedy ještě o body A", B“, C" půlící úseky AH, BH, CH. Z pravoúhlých

trojúhelníků A'HC a AA'C máme A'C = HC sin 8 = bcosy, z čehož HC =
b

= a = 2rcosy a HC" = rcosy. MámetaktoCH + HC" =v

2r Cos a Cos B —-r cos y = r (2 cos « cos B + sin « sin B — cos « cos B) =
= r(cos « cos B — sin « sin 3). Vidíme, že C"C"' = 2 030%, a že tedy trojúhelník

Tímjedotvrzeno,žekružniceopsanázO;poloměrem— obsahujebodyC$aC'.

. , v v „ r v v wo.

C7"0,C"je rovnoramenný, v němž O;,C" = O;,C' = 4 tudíž, že kružnice (O%)
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skutečně půlí úsek HC. Stejným způsobem bychom zjistili i o druhých bodech
A"', B", že leží na kružnici devíti bodů, čímž je správnost tvrzení dokázána.

O dalších vlastnostech této kružnice se zmíníme v některém z příštích článků.

Dr. Miroslav Jiroušek, Olomouc:

Dělitelnost čísly tvaru 10 72-+1, 1072+9, 10m=+7,
1071+3 (m=0) 5

V počtářské praxi, zejména při číselných výpočtech, velmi často docílíme pod
statného zjednodušení a urychlení výpočtu, jestliže početní výrazy vhodně upra
víme tak, aby se v nich vyskytovala celá čísla, která by měla co možná nejmenší
počet číslic (např. při krácení zlomků, krácení obou stran rovnice). Při takových
úpravách s výhodou používáme tzv. znaků dělitelnosti některými čísly. Některé
znaky dělitelnosti znají už žáci středních škol (např. znaky dělitelnosti čísly 2, 4,
8; 5, 25, 125; 10, 100, 10003 3, 9 a snad ještě 11). Při skutečných výpočtech je
však někdy třebazjistit, zda je dané číslo dělitelno třeba číslem 7, nebo 13, nebo
37 atd. I pro dělitelnost takovými čísly existují sice příslušné znaky dělitelnosti,
avšak věty, které je vyjadřují, jsou již značně složité. Ostatně také ani není účelno,
aby si žák školy všeobecně vzdělávací pamatoval znaky dělitelnosti všemi prvo
čísly menšími třeba než 50. Úkolem tohoto článku je ukázat jednoduchý způsob,
jak Ize snadno zjistit, zda je určité číslo N dělitelno daným číslem 1 (z praktických
důvodů třeba menším než 100).

Ú mluva. Číslem budeme v tomto článku rozumět celé nezáporné číslo,ne
bude-li výslovněřečeno něco jiného.

Budiž dáno číslo N a kladné číslo 1 < N53chcemezjistit, zda je číslo N dě
litelno číslem z. Protože už známe jednoduchý znak dělitelnosti čísly 2, 5 a 10 —
= 2.5, předpokládejme pro jednoduchost, že číslo z je nesoudělné s číslem 10,
tj. že n je liché číslo, které však není dělitelno pěti.

Číslo N lze psát ve tvaru
N=10a4+b, DD

kde b je číslice. Např. N —21 648 = 21 640 + 8 — 10.2164 + 8 = 104 +b;
zde je a — 2164, b = 8. Stručně říkáme: Jestliže od čísla N — 21 648 odtrhneme
poslední číslici b — 8, dostaneme číslo a = 2164.

Budiž k = 0. Pak je

N = 10a + b + 10bk— 10b. (2)

1)Tímtonámětemse zabýváG. Schernekau, Eisenach: Bekanntes
und weniger bekanntes ůúber Teilbarkeitsregeln (Wissenund
Leben, Heft 10, 1957).
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Vztah (2) lze upravit na tvar

N = 10(a —bk) + (10k - Ib. (3)
Položme

a—dbŘ=N, (4)
m=lOu+1l,m=k. (5)

Poznámka. Není sice nutné zavádět již zde m místo k, je to však účelné vzhle
dem k dalšímu.

Je-li
k = m, (6)

je též
n = 10:+1

a tedy
N = I0N, + nb. (7)

Podle vztahu (7) číslo N je součtem dvou sčítanců, a to 10N, a 1,5; přitom
druhý z nich je dělitelný číslem 7,. Je-li také první sčítanec dělitelný číslem 7, je
číslem 7, dělitelno číslo N. Odtud plyne:

VětaI. Číslo N—=10a-+bje dělitelno číslem 1, =10m+1,
je-li jím dělitelno číslo Nyi=a—bk,kde k=m.

Poznáme-li už na číslu N31,že je nebo není dělitelno číslem 7, jsme s výpočtem
hotovi; nepoznáme-li to, opakujeme celý postup jen s tím rozdílem, že místo
číslaN vezmemečíslo N1, které je menší než čísloN (a dokonce menší nežčíslo a).
"Tento postup můžeme podle potřeby opakovat vícekrát tak dlouho, až konečně
dojdeme k číslu N1 již tak malému, že už na něm poznáme, zda je, či není, dě
litelno číslem 14.

Příklad 1. Zjistěte, zda je číslo N — 21 648 dělitelno číslem 41.
Řešení:

N=21640 + 8 = 100+5
m =—4l=Il0Om+1
a =2164,b=8,m=4,k=4
N1 = a— bk = 2164 —8.4 = 2164 —32 —2132 < a

Na čísle N, — 2132 ještě nepoznáváme, zda je, či není, dělitelno číslem 41.
Proto opakujeme celý postup s číslem N; a píšeme

Ny = 2132 = 10.213 + 2 — 104, + b;
m —4l= 10m+1
aj,= 213,b,=2, m=4 k=4
Nama —bhk=23—2.4=213—8=205.
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Na čísle N; — 205 už poznáváme, že je dělitelno číslem 41, neboť 205 — 41.5.
Číslem 41 je tedy dělitelno číslo N, — 2132 a tudíž i číslo N = 21 648je dělitelno
číslem 41.

Kdybychom byli ještě nepoznali, že číslo N; — 205 už je dělitelno číslem 41,
opakovali bychom výše uvedený postup ještě s číslem N; = 205.

N; = 205= 10.20 +5 = 104,+ b,
n —4l = l0Om+1
a, = A, by= B,m=4,k=4
N3s=a—bbk=20.—5.4=2—2 =0

Číslo 0 je dělitelno číslem 41 a proto i dané číslo N — 21 648 je dělitelno čís
lem 41.

Celý postup vyznačíme schématem:

21648.4—32 nebo 21648.4— 32
—32 —3

2132.4—=8 2132.4—=8
—8 —8

205—41.5 205.4 =2
—20

0

II.

Vztah (2) lze upravit též takto:

N = 10a + bk) —(10ž — 1)b (3)
Položme nyní

a +-bk=N (4)
m= 108-1, 5)

neboť

10k — 1 = 102 —(10 — 9) = 10k — 10 + 9 = I0(k — 1) + 9 = 10%.+9,
kde

k —l=m
a tedy

k=m+1 (6)
Pak je

N = ION— nb (7")

Podle vztahu (7“) číslo N je rozdílem menšence 10Nj a menšitele 15; přitom
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menšitel 5 je dělitelný číslem2. Je-li číslem1, dělitelný také menšenec Nf,je
číslem 1 dělitelno také číslo N. Odtud plyne:

VětaII. Číslo N=104-+b je dělitelno číslem n = 0m-9,
je-li jím dělitelno číslo Ni=a-+ dk,kde kA=m+L.

Poznáme-li už na čísle Nf, že je, nebo není, dělitelno číslem 729,jsme s výpočtem
hotovi; nepoznáme-li to, opakujeme celý postup jen s tím rozdílem, že místo
čísla N vezmemečíslo N/ a ještě jednou, případně podle potřeby ještě vícekrát
po sobě, postup výše uvedený opakujeme, až konečně dojdeme k číslu N;již tak
malému, že na něm poznáme,zda je, či není, dělitelno číslem 71.

Příklad 2. Zjistěte, zda je číslo N — 132 588 dělitelno číslem 1; — 29.

Řešení:

N = 132588 — 10.13258 + 8 — 1044- b

n =29=20 +9=10.2+9= 10%—9,m=2
n,=29=30—1=10.3—9=I0:—1,A2=3
a = 13258,b= 8,k =m-+1=3.

Zápis (schematicky):

13258|8.3 —24
+24

13282.3—=6
+6

1334.3—= 12
+12
(145.3=15

+15
29=29.1
Číslo 29 je dělitelno číslem 29 a proto i číslo N — 132 588 je dělitelno číslem 29.

Výpočet mohli jsme ukončit již o něco dříve, kdybychom si byli uvědomili, že už
číslo 145 je dělitelno číslem 29, neboť 145 = 29.5.

Poznámka. Případ II lze převéstna případ I na základětéto jednoduché
úvahy: Je-li číslo N dělitelno číslem 7, je také dělitelno číslem —n;. Avšak

—n1 = —(10m + 9) = —10m — 9 = —10m — (10 — 1) = —1l0m".—10 +1 =

= —l0m + 1)= 10: +1,
kde

k= —(m=))
a kde k je záporné celé číslo.

Obraťtme se nyní k vyšetřování dělitelnosti čísly tvaru

n = l0m+7, (8)
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nebo tvaru

n3 = 10m+3, (8")
kde

mz0.
Uvažujeme-li trojnásobky čísel tvaru 2, nebo %3,zjistíme, že to jsou čísla tvaru

n, nebo 2. Platí totiž
3n,= 3(10m+ 7)= 30m+21 =10.3m +10.2+1=10Gm +2 +1=

= 102+1,
čili

3m; = Mm; (9)
kde

k—=3m+2. (6)
A podobně

3n3= 3(10m + 3) = 30m + 9 = 10.3m + 10 — 1 = 10Gm + 1)— 1 =
= I02-—1,

čili

JNy= Na) (9)
kde

k—=3m+l. (6'"")
(Pokračování)

Jaroslav Chudý, Praha:

Nomogramy

1. Úvod

Ve školese seznamujetes tzv. grafickým znázorňováním. Po
znali jste, že vztah mezi dvěma proměnnými veličinami lze popsat grafem a
naučili jste se sestrojovat tyto grafy pro jednoduché závislosti mezi proměnnými
x, v. Víte např., že vztah y —Rx, vyjadřující přímou úměrnost, je znázorněn

přímkou procházející počátkem; vztah y = o vyjadřujícínepřímouúměrnost,
je popsán rovnoosou hyperbolou s asymptotami v osách souřadnic; vztah y =
= ax + b je vyjádřen přímkou, vztah y —ax* + bx + c je vyjádřen parabolou
s osou rovnoběžnou s osou y atd. Závislost mezi dvěma proměnnými veličinami
x, y vyjadřujeme obvykle symbolem y = f(x), nebo symbolem f (x,y) = 0. Ve
tvaru tohoto symbolu lze uvedené příklady závislostí psát takto: kx —y = 0;
xy—k=03ax— y + b=Uax* + bx—y -+c=0.

Výhoda grafu pro nějaký vztah je ta, že názorně vyjadřuje závislost jedné
proměnné veličiny na druhé a že lze pomocí grafu nalézt sice přibližně, zato
však rychle, bez jakéhokoli výpočtu k dané hodnotě jedné proměnné příslušnou
hodnotu druhé proměnné. Tak např.“závislost objemu. W koule na jejím po
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7, w 2 . , S . £ v
vrchu S, vyjádřená rovnicí V = ž — je znázorněna grafem na obr. 1. ProT

konstrukci grafu si sestrojíme tabulku, v níž pro několik (čím více hodnot, tím
bude graf přesnější) hodnot proměnné S vypočítáme příslušné hodnoty pro
měnné V:

s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

V | 0 | 0,094 | 0,266 | 0,489 | 0,752 | 1;051

Každá dvojice odpovídajících si hodnot určuje jako souřadnice jeden bod grafu
(na obr. 1 jsou tyto body označeny kroužky). Máme-li tohoto grafu použít např.
pro stanovení hodnoty povrchu S pro danou hodnotu objemu V = 1, vedeme

op

Y :

3 2 4
2

I

o
A R Vl KX O3

+ + + + |= + + , (EO 1234 5678910
Obr. 1 Obr. 2

bodem 1 na ose proměnné V rovnoběžku s osou proměnné S%tato rovnoběžka
protne graf v bodě, jímž vedená rovnoběžka s osou proměnné V vytkne na ose
proměnné S bod, jehož souřadnici odhadneme ze souřadnic sousedních bodů.
Velikost této souřadnice udává hledanou hodnotu proměnné S. Tento postup
budeme v dalším vyjadřovat výrokem: k hodnotě V = 1 odečteme příslušnou
hodnotu S.

V praxi se však častěji vyskytují vztahy mezi více než dvěma proměnnými
veličinami, které nelze vyjádřit grafem v rovině. V tomto článku se budeme
zabývat vztahy mezi třemi proměnnými veličinami; takový vztah označíme sym
bolem F(x, y, z) = 0.Často je potřebanalézt pro takový daný vztah přibližně,avšak
rychle, k daným hodnotám dvou proměnných odpovídající hodnotu třetí pro
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měnné veličiny. Grafickým zvládnutím tohoto problému se zabývá nomografie
a používá k tomu grafických náčrtků, nazývaných nozmogramy.

2. Graficképapíry

Vraťme se znovu ke grafům, vyjadřujícím vztah mezi dvěma proměnnými
veličinami. Při využívání tohoto grafu se setkáváme se dvěma zásadními nesná
zemi, jež si ukažme na grafu v obr. 1. První spočívá v tom, že graf nedává mož
nost odečítat hodnoty V pro hodnoty S větší než 5 a obráceně odečítat hodnoty S
pro hodnoty V větší než 1. Druhá nesnáz spočívá v tom, že lze těžko odečítat
hodnoty Wpro hodnoty S mezi nulou a jednou, graf je špatně čitelný
pro tyto hodnoty. První nedostatek by bylo možno zmírnit zvětšením obrázku,
nebo zmenšením zvolených délkových jednotek pro osy proměnných S a V/.
"Takovézvětšení jen velmi málo zmírní druhou potíž - nečitelnost. Budeme se
proto snažit nakreslit graf tak, abychom mohli k hodnotám jedné proměnné
v předem daném intervalu odečítat pokud možno přesně hodnoty druhé pro
měnné, a aby přitom obrázek měl předem dané rozměry. Dosáhneme toho nejlépe
metodou různých modulů pro souřadnice x, y podle rovnic

E=ax; n=hy. A)
Zde a, B jsou moďuly a představují vhodně zvolené délkové jednotky např.

1 cm; 2,5 mm; l3 cm; 28 dm atd. Budeme všude v dalším uvažovat délkovou
jednotku rovnou 1 cm. Čísla x, y nazýváme kóty, úsečky ax, By nazýváme sou
řadnice. Rovnice (1) nazýváme zobrazovací rovnice; podle nich vynášíme na
souřadnicové osy (č), (1) čísla x, y úsečkami «x, By. Volbu modulů provádíme
podle požadavků daných intervaly pro proměnné a rozměry obrázku.

v ..v v , S .

Zobrazme např. již uvažovaný vztah V =% = tak, abychom mohli
odečítat hodnoty V pro hodnoty S, patřící do intervalu < 0; 10 >> v obrázku

101/10
orozměrechasi5x6 cm.Pro0S SS l10je0SVS 6/2 3.Ze zobra» T

zovacích rovnic č — «S, m — BV plynou vzhledem k největším možným hodno
tám proměnnýchS a V podmínkypro moduly «.10—5,B.3—6; odtud
a = 0,5, B = 2. Zobrazovací rovnice jsou tedy

E=05S; 1=2V (2)
Příslušný graf je sestrojen na obr. 2, kde na osu (8), resp. (v), nanášíme stupnici

proměnné x, resp. y, podle rovnic (2). Pro konstrukci jednotlivých bodů grafu si
sestrojíme tabulku, v níž k několika voleným hodnotám proměnné S vypočteme
z daného vztahu odpovídající hodnoty proměnné V (zaokrouhleno na dvě dese
tinná místa):

slo [2 E 4 | 5 | 6 (7 [8 (9 [10
V 0|0,09|0,27|0,49|0,75| 1,05|1,38|1,74|2,13|2,54|2,97
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Zakreslení takto získaných bodů lze provést buď pomocí kót nebo pomocí sou
řadnic. "Taknapř. bodu M přísluší kóty 8 a 2,14 nebo souřadnice 0,5 . 8 — 4 (cm)
a 2,14.2 = 4,28 (cm). V našem případě dělení stupnic proměnných S a V na
osách (8), (x) je rovnoměrné; takové stupnici budeme říkat měřítko.
= Graf na obr. 2 nám umožňuje příslušná odečítání podstatně lépe než v obr. I.
Tak např. pro S = 5,5 zjistíme pomocí grafu hodnotu V jako kótu na ose »
bodu R. Není-li příslušný bod označen kótou, odhadneme velikost příslušné kóty
z polohy vzhledem k sousedním kótovaným bodům. Tomuto odhadu říkáme
proklaď nebo interpolace provedená zkusmo (od oka). Přesněji se dá interpolace
provést užitím úměrnosti úseček podle obr. 3, kde bodu A přísluší kóta 1,3.
V našem případě odhadneme velikost V —=1,21.

Abychom připoužití grafu měli usnad
něnu práci, zakreslíme předem na papír
rovnoběžky s osami souřadnic a označí
me je odpovídajícími kótami. Tyto rovno
běžky vytvoří síť, které říkáme grafic
ký papír. "Taktřebamilimetrový

Obr.3 papír má vzdálenost sousedních rov
noběžek I mm.

Pomocí modulů se nám vždy podaří umístit graf v potřebném rozmezí na
papír 1 zlepšit čitelnost grafu. Nevýhodou však jje pracná konstrukce grafu a tím
také způsobená nepřesnost odečítání. Tuto nesnáz odstraňujeme tak, že na sou
řadnicové osy nanášíme místo násobků «x, By proměnných X, Y jejich vhodné
funkce, čímž dostáváme různé druhy grafických papírů. Naší snahou při zobrazení
daného vztahu f(x, y) = 0 bude volba takového grafického papíru, aby grafem
příslušného vztahu byla snadno konstruovatelná křivka, nejlépe přímka.

(Pokračování)

Doc. Emil Kraemětr; Praha:

O analytické geometrii v rovině
(Pokračování)

V minulém článku jsme odvodili jednak rovnici přímky, která není rovnoběžná
s osou y, jednak rovnici přímky rovnoběžné s osou y. Výsledky, k nimž jsme do
spěli, můžeme shrnout takto:

Věta 5. Každá přímka se dá analyticky vyjádřit hhneárnírovnicí ax + by +
+ c = V ve které a, b, c jsou konstanty; přitom aspoň jedno z čísel a, b není rovno
nule.

Důkaz. Není-li daná přímka rovnoběžná s osouy, má podle věty 3 rovnici
yz=kx+ gčili

kx—l.y+ g=0;
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přitom může být ž =+0 nebo k = 0. Rovnice má tedy tvar
ax +-by+ c=0, (1

kdejea = A,b= —I,c= g.
Je-li daná přímka rovnoběžná s osou y, má podle věty 4 rovnici x = cČili

l.x+0.y—c=0,
tj. opěttvar (1),vekterémje a —1,b=0,c= <.

Poznámka. Přímku je možno vyjádřitanalyticky 1rovnicí nelineární. Tak
např. rovnice y — x — 0 je rovnicí téže přímky jako rovnice y“ — 2xy + x* = 0,
jak plyne z toho, že každá dvojice, (x, v), která vyhovuje první rovnici, vyhovuje
i druhé a naopak. Nejjednodušší analytické vyjádření přímky je ovšem rovnice
lineární a proto se omezujeme jenom naně.

Jde nyní o to, zda-li má daná přímka v dané soustavě souřadnic jenom jednu
lineární rovnici nebo zda má více lineárních rovnic. Dokážeme, že jich má více,
dokonce nekonečně mnoho, avšak každá je vždy násobkem kterékoli jiné. Přesněto
vyslovímetakto:

Věta 6. a) Je-li ax + by + c = 0 rovnicípřímky,potom také rovnice hax +
+ Aby+ hc = 0 je v téže soustavě souřadnic rovnicí této přímky; přitom h je libo
volné číslo, které není rovno nule.b)Vyjadřují-hhrovniceax+by+c=0,dx+by+c=0 v téžesoustavě
souřadnictouž přímku, pak je a' = ha, b" = hb, c = hc, kdeje h == 0.

Důkaz. Je-li 4%>=0, jsou rovnice

ax +- by +- c=0 (1)

hax + hby+ he =0 (2)

ekvivalentní; to znamená, že každá dvojice čísel (x, v), která vyhovuje rovnici (1),
vyhovuje i rovnici (2) a obráceně. Protože (1) je rovnicí přímky p (tj. vyhovujíjí
jenom souřadnice x, y všech bodů přímky p), je i rovnice (2) rovnicí přímky p.

b) Předpokládejme, že daná přímka p má tyto dvě lineární rovnice

ax + by+ c=0 (3)
ďdx+By+c=0 (4)

Důkaz rozdělíme ve dvě části: nejprve probereme případ, kdy je b = 0, pak případ
kdy je b == 0.

Je-li 5 — 0, pak podle věty 5 je a == 0. Rovnice (3) přímky p pak zní

C

X= - a h (5)

to znamená, že každý bod přímky p má stejnou souřadnici x, takže tato přímka je
rovnoběžná s osou y. Protože rovnice (4) vyjadřuje touž přímku p || y, je (podle
věty 4) b' = Očili podle věty 5 je a' ==0; rovnice (4) tedy zní

Cx=— (6)
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Z (5) a (6) plyne, že je

c = c= kc,a

kde je zřejmě4 ==0, neboť d' ==0. Je tedy a' = ha,c' = hca protože je b = 5" =
= 0, je též b' = hb.

Je-li b ==0, pak přímka p vyjádřená rovnicí (3) není rovnoběžná s osou y (jak
plyne z věty 4); proto také v rovnici (4), která vyjadřuje touž přímku p, je 5' == 0.
Existuje tedy číslo

čili je
b' = hb, h=0. (7)

Protože je b = 0, b' ==0, můžeme rovnice (3) a (4) napsat ve tvarech

a C9%% (8)
a C=- (9)

Přímkap není rovnoběžnás osouy a má tedy (podle věty 3) rovniciy = x + g,
kde k je její směrnice a g úsek vyťatý na ose y. Protože (8) a (9) vyjadřují přímku
D a protože tato přímka má jedinou směrnici a vytíná na osey jednoznačně určený
úsek, je

4 /
a C C

— ——A L -L
b hb? bb. hb'

Z toho však plyne, že je a' = ha, c' = hc; kromětoho je podle (7) také 5' —hd.

Poznámka. Tvrzení vět5 a 6 můžemestručně shrnout takto: Každápřímka
se dá vyjádřit lineární rovnicí ax + by + c = 0, ve které aspoň jedno z čísel a, b
není nula. Takových vyjádření je sice nekonečně mnoho,ale každé je 4- násobkem
(4 — 0) kteréhokoli jiného. Je-li tedy např. rovnice 3 x + $y — 7 = 0 rovnicípřímkyp,paktaké8x+9y—84=0 jerovnicítéžepřímky,neboťvzniklatak,že
jsme původní rovnici násobili číslem 12. Naproti tomu rovnice 2x —3y +1 =0,
4x —6y + 7 = 0 nemohou být rovnicemi téže přímky, neboť je sice 4 = 2.2,
—6=2.(— 3),ale7= 2.1. .

Zbývá ještě rozhodnout, zdali také obráceně každá lineární rovnice ax + by +
+ c = 0, ve které nejsou obě čísla a, b rovna nule, je rovnicí nějaké přímky. Na to
odpovídá následující věta.

(Pokračování)
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František Jirouš, Bohuslavice:

Grafické rozdělení kruhu na dvě části stejného obsahu
kružnicí, jejíž střed je na obvodě kruhu

Pro posouzení výsledné grafické konstrukce (obr. 4) nutno nejprve provést
řešení počtářské.

K řešení úlohy, formulované v nadpise, byl zvolen kruh o poloměru r = I,
jehožobsahje P = nr = v.

Neznámý poloměr půlící kružnice je označen písmenem R. Pro poloviční obsah
zvoleného kruhu (viz obr. 1) platí rovnice

V+W—U=>, (VD

význam jednotlivých symbolů je zřejmý z obr. 1.

Obr. la, b, c

Obsah kruhové výseče V; (obr. la) je

R? (1807—«)
P 360“ ?

kde význam úhlu « je zřejmý z obr. 2.
Podle věty Pythagorovy (obr. 2) je

R? = (1 — cos «)? -+ sin? « — I — 2cos« + cos? « + sinž«.

Jelikož je sin“ « + cos?« = I, platí

R? = 2(1 — cos «)

a tedy

V, — m(l — cos «).(180“ — «)M 180"

Vzorec pro obsah kruhové výseče V; (obr. lb) dává (pro r = 1)
Tr*2a TX

Fa3605 7 1805

Z obr. 2 je patrno, že U = sin«.
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Dosazením uvedených vzorců do rovnice (1) obdržíme

m(l —cos«) (180“—«) TU 2 T180" Bo M77 (la)
o

Znásobíme-li rovnici (la) výrazem — „ dostaneme po sloučení

(180“—«)cos« + psina —%0“, (2)
180“

kde p je tzv. radián,t. j. p = = 57,295 78“ (všechny úhly jsou zde měřeny

ve stupních).
Poněvadž úhel 180“ — « rovná se úhlu 90“ + [B(viz obr. 2 a 3), je pro výpočet

výhodnější psát rovnici (2) v úpravě

(90“+ B)sin$ + p.cos8 = 90" (3)

Y

x e K ©
“

K r=fŤ av] a a

V © 9

Obr. 2 Obr. 3

Numerický výpočet rovnice (3) je možno provést několika různými způsoby.
Jelikož řešení této úlohy bylo již před lety uveřejněno a tato rovnice (nebo jiná

z ní odvozená, např.B „(907+ B)sin B + cos B = — nebo podobná) byla
jižpočítána,atotzv.metodou „regula falsi“ nebometodou New
tonovou), uvádímezdenáznaknumerickéhovýpočtuiterací, s použitím
tabulek goniometrických funkcí.

Z rovnice (3) plyne

90“ — p. cos fB

905 1 B (4)
sin B =

V)Viznapř.K. Čupr: Numerické řešení rovnic, nákl.JČMF, I. vy
dání roku 1945, str. 45 až 46.
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Zavedeme-li(zhruba odhadem)úhel B—20", a dosadíme-lito jen do pra
vé strany rovnice (4), vyjde nám odtud pro sin G

907 — 57,37. 0,940
907 + 20“

což se zřejmě liší od sin 20"*); říkáme, že poslední vzorec nám poskytuje zpřes
něný sin B. K němu vyhledáme v tabulkách příslušný úhel a kosinus, odpovídající
takto vypočtené hodnotě, dosadíme znovu do pravé strany rovnice (4). Výpočet
nutno opakovat tak dlouho, až sin 3 se nemění. V každém opakování je nutno
dosazovat hodnoty o větší přesnosti.

Po třetím zpřesnění máme

B = 19,188 32“ — 19*11'17,96",

sin B — 0,328 674, cos B — 0,944 443.

sin B = = 0,329,

jh
2.2

b

P

A

Obr. 4

(Bylo použito pětimístných tabulek; šestá místa vznikla interpolací.) Zkoušku
správnosti výpočtu je možno provést dosazením vypočtených hodnot do rovnice (3)
a tím, že sin? B + cos? B — I.

Jak už víme, poloměr hledané kružnice, která rozděluje daný kruh na dvě Části
o stejném obsahu, je dán vzorcem

R=|A1— cosa)==21 —sin),
tudíž

R== 1 —0,328674)— |/1;342 652— 1,15873.
Obecně, kdy poloměr z daného Kruhu nevolíme za jednotku délkové míry, je
ovšem

R: 1,15873r.

2) Je totiž sin 20“ — 0,342. Při teoretické přesnosti bychom vlastně měli při tomto vý
počtu psát na levé straně rovnice (4) namísto B jiný znak, třeba B“.V praxi se to
však nedělá.
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Pro úplnost uvedme, že výpočet rovnice (3) je možno provést též bez použití
goniometrických tabulek a na neomezený počet míst; ovšem s použitím počíta
cího stroje a vzorců z vyšší matematiky.

Vypočetl jsem poloměr R na 25 des. míst:

R = 1,1587284730181215178282336...r.

Vedle numerického výpočtu poloměru R lze udat ještě jeho přibližnou geo
metrickou konstrukci. Je provedena na obr. 4, kde číslice označují postup práce,
jak které čáry a body postupně po sobě sestrojujeme. Abychom odhadli přesnost
této přibližné konstrukce, vypočteme R z obr. 4 a porovnejme výsledek s výpočty
předcházejícími (označení délek a a b je zřejméz obr. 4). Je:

a=((2—1. b=I—(|2—1Ir=(2—|2r,
b?= (2—(2 = (4—4|2+ 2 = [2—4/2— 1]r*,

R? = rž + b? = [3 —4(|2 — 1)]r2= [3 —4. 0,414 214]rž = 1,343 1442,

R = 1343 144r=1,15894r.
Protože podle předchozího výpočtu má být R = 1,158 73 r, je patrno, že uve

dená grafická konstrukce dává přesnost na čtyři platná místa.
Pro tisk upravil Doc. Dr. K. Havlíček.

Deskriptivní geometrie
a výsování

Doc. Dr. Karel Havlíček, Praha:

Stereografické promítání

Promítání, se kterým se setkáváte v deskriptivní geometrii na střední škole,
zobrazuje celý prostor na rovinu, kterou nazýváte průmětnou. Omezíme-li se však
na to, že na danou průmětnu promítáme jen určitou plochu a nikoli celý prostor,
získáme nové možnosti, vedoucí k rozmanitým a zcela zvláštním způsobům
zobrazovacím. Tak například už rovnoběžné promítání roviny na rovinu vede
k zvláštní příbuznosti obou rovin, která se jmenuje afinita.“) Afinita dvou rovin
představuje pak samostatné zobrazení jedné roviny na druhou a másvé charakte
ristické vlastnosti, které jsou nejen teoreticky zajímavé a důležité, ale uplatňují se
1v praktických konstrukcích.

1) O speciálnímpřípaduafinityjste mohli číst v článkuFr. Haranta: Některé kon
strukce elipsy užitím vrcholových kružnic (Rozhledy,roč.37,
str. 103, Praha 1959),
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V tomto článku si všimneme jiného případu, a to zvláštního promítání plochy
kulové na rovinu. Všude v literatuře má toto promítání název promítání stereogra
fické. I my se přidržíme tohoto názvu. Podstatu stereografického promítání si
vysvětlíme na obr. 1. Všimnemesi zde jeho teoretických zajímavostí, zatímco jeho
nejběžnější užití v praxi uvedeme až v některém příštím článku.

Budiž dána kulováplocha x; budeme ji nazývat základní plochou
kulovou; její střed označímepísmenem O. Za průmětnu zvolímejejí tečnou
rovinu x. Nechť tedy průmětna x se dotýká základní plochy kulové x v jednom
bodě; označme tento bod písmenem P. Přímka spojující body P, O protne základní
plochu kulovou x ještě v dalším bodě C. Říkáme, že bod C je diametrálně protilehlý
k bodu P (body P, C jsou totiž krajní body téhož průměru koule a průměr se na
zývá cizím slovem diametr). Stereografické promítání je pak promítání
základní plochy kulové x z bodu C na rovinu z. Bod C se nazývá střed tohoto pro
mítání.

Obr. 1

Podrobný popis je tento: Budiž 4 libovolný bod na povrchu základní koule, tedy
libovolný bod plochy kulové x; předpokládejme jen to, že bod 4 nesplývá s bodem
C, že je tedy A C. Pak přímkaAC protne rovinu r v jediném bodě A, neboť
bod C zřejměneleží v rovině r. Přímka AC se nazývá promítací přímka bodu A.
Bod A" sestrojený právě popsanou konstrukcí je stereografickým prům*tem bodu A
dané základní plochy kulové x.

Je zřejmé,že s výjimkou bodu C každému bodu A plochy kulové xje tak přiřazen
jediný jeho stereografický průmět A4“v rovině x a obráceně, že každý bod A" v ro
vině x je stereografickým průmětem právě jednoho bodu 4 dané kulové plochy x.
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Platí tedy:
Věta 1. Stereografické promítání je vzájemně jednoznačné zobrazení bodů

základní plochy kulové « a bodů roviny n.
Dále je zřejmé, že probíhá-li bod A na naší kulové ploše nějakou křivku, pak také

jeho stereografický průmět A4"probíhá nějakou čáru v průmětně a obráceně. Nej
názornější je ten případ, kdy bod A4"probíhá v rovině r přímku (viz obr. 2); taková

Obr. 2

přímka,označmeji a', promítá se z bodu C svazkem promítacích přímek, jež leží
v rovině « určené přímkou a' a bodem C. Průsečíky těchto jednotlivých promítacích
přímek se základní plochou kulovou x vytvoří ovšem kružnici a, v níž rovina «
seče základní plochu kulovou x. Tato kružnice a prochází středem promítání C.

Je-li obráceně dána na kulové ploše x
kružnice a procházející středem promítá
ní C, vyplní stereograficképrůměty všech
jejích bodů nějakou přímku a' v rovině 7,
neboť promítací přímky všech bodů této
kružnice a leží v jedné rovině. Tento
výsledek vyslovíme stručně větou:

Věta 2. Stereografickýprůmět každé
takové kružnice základní plochy kulové,

která prochází středempromítání, je přímka a obráceně, každá přímka v průmětně
ležící je stereografickýmprůmětem takové kružnice.

K dalšímu studiu potřebujeme znát pojem úhlu dvou křivek. Zaveďme jej zcela

Obr. 3
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názorně. Úhlem © dvou křivek protínajících se v nějakém bodě rozumíme úhel
jejich tečen, sestrojených v tomto bodě (obr. 3); tímto způsobem zavádíme úhel
dvou křivek v každém případě, tedy bez ohledu na to, jsou-li tyto křivky rovinné
nebo prostorové. Snadno nyní odvodíme následující důležitou vlastnost stereo
grafického promítání:

Obr. 4

Věta 3. Jsou-li c, C, dvě hbovolnékřivky na základní kulovéploše x a jsou-li
C1>C, jejich stereografické průměty, pak úhel těchto křivek cy, C,je roven úhlu jejich
stereografických průmětů C1)Co.

Stručně se to říká slovy, že stereografické promítání zachovává úhly, čili že je to
zobrazení úhlověrné (cizím slovem Aonformní).

Důkaz věty 3 sledujte na obr. 4.
Sestrojme nejdřív tečnou rovinu o, dotýkající se základní kulové plochy x v bodě

C, tedy ve středu našeho promítání. Tato tečná rovina o je zřejmě rovnoběžná
s průmětnou r, neboť body dotyku obou těchto rovin s plochou x jsou dva dia
metrálně protilehlé body plochy x.

Buďtež nyní dány dvě libovolné křivky cy, cz, ležící na základní ploše kulové x
a protínající se v bodě T. Úhel © těchto křivek je dán úhlem jejich tečen 1, t»
sestrojených v bodě T. V obr. 4 nejsou křivky cg, c, Vyrýsovány, jsou vyrýsovány
jen jejich tečny f,, f23;podobně je tomu i s příslušnými průměty. Tečny t,, t, leží
v tečné rovině T, dotýkající se základní kulové plochy x v bodě T. Průsečnici rovin
T, T označme p, průsečnici rovin T, o označme s. Stereografickým průmětem křivek
C1>C, jsou dvě křivky c,, c; v rovině m, protínající se v bodě T“, který je stereo
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grafickým průmětem bodu T. Tečny křivek cs, c, v bodě T" jsou přímky L los
které jsou středovými průměty tečen 74,f, ze středu C na rovinu =. Při každém
promítání, tedy i při promítání ze středu C, přejde totiž tečna křivky zřejmě
v tečnu jejího průmětu (nepatrné výjimky, kdy přímka se promítá do bodu, nechme
stranou). Proto například tečna 7; křivky c; je průsečnice promítací roviny tečny
f1, tj. roviny určené touto tečnou ř;,a středem promítání C, s průmětnou. Přímky
11, t, protínají se s přímkami £;, t,; v bodech, které zřejmě leží na přímce +.
Označme písmeny U;, U; průsečíky tečen 7,, f, s rovinou o. Tyto průsečíky leží na
přímce s a jejich spojnice se středem promítání C jsou přímky u, 4, které jsou

rovnoběžnés přímkami t', tz, To je vidět z toho, že například přímky U l15h
leží v jedné rovině, totiž v promítací rovině přímky 115přímky U, £, nejsou pak nic
jiného než průsečnice této roviny se dvěma vzájemně rovnoběžnými rovinami o
a T a jsou tudíž spolu rovnoběžné. Podobněi přímky w, f, jsou spolu rovnoběžné.
Je tedy úhel přímek tj, t,;roven úhlu přímek 44, 4, symbolicky psáno < (tj, t2) =
= © (44;42). Snadno nyní dokážeme,že je X (u4,42) = X (t+,2). Rovina prochá
zející přímkou s a středem O základní kulové plochy x je totiž rovinou souměrnosti
kulové plochy x i rovinou souměrnosti dvojice rovin o, T. Proto úhel přímek u, u
je roven úhlu přímek 7, f, a tedy, podle předcházejícího, je úhel přímek 71,t,
roven úhlu ©přímek £;, f,. Tím je dokázána věta 3.

Právě dokázána věta 3 má velkou důležitost v praktických aplikacích stereo
grafického promítání, neboť podstatně ulehčuje geometrické konstrukce, které se
tu vyskytují. Jedním jejím důsledkem je další neméně významná vlastnost stereo
grafického promítání. Jde o doplnění věty 2 případem, kdy kružnice, kterou
stereograficky promítáme, neprochází středem promítání C.

Věta 4. Stereografickýprůmět každé takové kružnice základní plochy kulové,
která neprochází středempromítání, je kružnice a obráceněkaždá kružnice v průmětně
ležící je stereografickýmprůmětem takové kružnice.

Při důkazu označme zkoumanou kružnici ležící na základní kulové ploše x
písmenem k. Podél této kružnice dotýká se základní plochy kulové x rotační kuže
lová nebo válcová plocha A.

Sledujme nejdřív první případ, kdy plocha A je kuželová plocha a označmejejí
vrchol písmenem L (obr. 5). Protože předpokládáme, že kružnice £ neprochází
středem promítání C, nemůže bod L ležet v rovině o. To znamená, že všechny
povrchové přímky kuželové plochy Apromítají se ze středu promítání C na rovinu
x jako různoběžkytvořící svazek přímek procházejících bodem L', který je středo
vým průmětem bodu L ze středu C na rovinu r. Všimněmesi libovolné povrchové
přímký / kuželové plochyA a jejího průmětu /“na rovině x. Přímka / je kolmá k pří
slušné tečně r kružnice R,neboť všechny povrchové přímky rotační kuželové plochy
protínají kolmo kruhovou hranu její podstavy. Podle věty3 platí však totéž pro jejich
průměty /“, t' na rovině 7, neboť přímky /, t jsou tečnami základní kulové plochy x
a jejich úhel se tedy při stereografickém promítání nemění. Kružnice £ promítá se
tedy přitom do křivky A', která protíná kolmo všechny přímky /, tvořící svazek
přímek procházejících bodem L". Je tedy křivka A' zřejměkružnice o středu v bodě

L'. Kružnice totiž protíná, jak známo, všechny své průměry kolmo. Obrácená
poučka,jíž jsme zde užili, že každá křivka,protínající kolmo všechny přímky téhož
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svazku,je kružnicí, je z názoru zřejmá; přesný důkaz provádí se však pomocí dife
renciálního počtu.

Druhý případ, kdy plocha A, dotýkající se základní kulové plochy « podél kruž
nice Ř, je rotační plocha válcová, vede stejnou úvahou ke stejnému výsledku jako
v případě prvém, kdy Abyla kuželová plocha. Čtenář si to už promyslí snadno sám;
musí si jen uvědomit, že rovnoběžné povrchové přímky válcové plochy Apromítají
se zde při promítání ze středu C na rovinu « do přímek tvořících svazek.*)

Obr. 5

Je tedy vždycky stereografickým průmětem zkoumané kružnice Azase kružnice
R'. Je-li obráceně dána v rovině x kružnice A",zvolme na ní tři body 4, B“, D",
Ty jsou stereografickými průměty tří bodů A, B, D ležících na základní kulové
ploše x, jimiž je určena jediná rovina; tato rovina protíná plochu x v kružnici k,
jejíž stereografický průmět na rovině x je podle dosavadního výkladu kružnice
procházející body A', B', D' a tedy je to kružnice totožná s danou kružnicí k“
(srovnej s větou 1). Věta 4 je tím potvrzena v celé své šíři.

Je pochopitelné, že v krátkém článku nelze probrat celé stereografické promítání.
Ale čtenář snad pochopí, že veškerá zajímavost tohoto zvláštního zobrazení plochy
kulové na rovinu je skryta právě ve větách 3 a 4. Sejdemese s nimi ještě při užití
v praxi, které si uvedeme v příštím článku.

2) Rovnoběžnost se při středovém promítání obyčejně nezachovává. Blíže jsem zde
o tom pojednalv článku:Nevlastní elementy v geometrii (Rozhledy,
roč. 35, str. 19—23, Praha 1957).



Inž. Ladislav Drs, Praha:

Redukční úhel a jeho použití

Řešme příklad 1. V afinitě, dané osou o a párem afinně sdružených bodů
A, A' vyhledat k dané křivce k křivku sdruženou!

Postupujeme-li normálním způsobem (obr. la), tj. zvolíme-li na křivce k další
body B, C,... a k přímkámp = AB, g= AC,... hledámepřímkyp', g afinně
sdružené, vzniknou konstruktivní obtíže. Samodružné body I, II, ... přímek
D> G... vycházejí z mezí nákresny. Kdybychom nákresnu prodloužili, budou
body I, II, ... určeny nepřesně,neboť přímky o, p; 0, g... se protínají Vma
lých úhlech.

Body B', C*"... křivkyK' sestrojíme proto jiným způsobem. Jak je známo, platí
v afinitě, označíme-li «a, “, průsečíky osy afinity s přímkou AA, BB,

A'« B'37- —... —, l
A«x B) R D

Obr. la, b

kdek je takzvanáCharakteristika afinity. BodyB, C,... mů
žeme tedy sestrojit tím způsobem, že na přímkách, vedených body B, C,... křivky
k rovnoběžně s přímkou AA' vyhledáme body B', Ctak, aby byla splněna rov
nice (1).

K tomu použijemeredukčního úhlu. Sestrojímeho tímto způsobem
(obr. 1b): Na libovolné přímce a zvolíme bod S, střed kružnice £ s poloměrem
A« = ra. Přetneme ji obloukem kružnice A' se středem S" = k X a a poloměrem
ra = A'«. (Konstrukcilze ovšem provést jen pro 0< r4:r4< 2). Označme
K=k x R. Přímky a, SK = b pak určují redukční úhel. Sestrojíme-li další
kružnice Ag,kc, .... se středem Sa poloměrem rpg= B9,GCy;... protnou ramena
redukčníhoúhlu v bodech, určujícíchúsečkuhledané délky rs —B, Cy;...,
jak plyne z podobnosti rovnoramenných trojúhelníků, které tak vzniknou. Další
výhoda redukčního úhlu je v tom, že uspořímekonstruktivní přímkyp, 95...
P'> g5.... Z toho důvodu je výhodné použít redukčního úhlu vždy, když máme
sestrojit větší počet afinně sdružených bodů.
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Příklad 2. (Obr. 2a.) Opět máme sestrojit křivku Kk'afinně sdruženou
s křivkou k v afinitě, určené osou o a párem sdružených bodů A, A'.

Redukční úhel je pro tuto redukci velmi malý a redukované úsečky se na něm
získávají nepřesně, Proto konstrukci redukčního úhlu upravíme. Jako v příkladě 1
je 1 zde ry — Au, ale r4 = A4A'. Redukční úhel takto setrojený (obr. 2b) nám
nyní zvětšujeúsečkyA«, B*,...na A4A',BB',..., takže pracujemes většími

Obr. 2a, b

úsečkami a vyhneme se malým poloměrům. Konstrukce křivky K' je stejná jako
v prvém příkladě, ale na redukčním úhlu zvětšené úsečky nanášíme na rovnoběžky
s přímkou AA" vždy od bodu křivky k, nikoli od osy o afinity. Snadno se pře
svědčíte, že touto konstrukcí získané body splňují rovnice (1).

V

oL

A Obr. 3a
$

Příklad 3. Sestrojmenárys L, bodu L na přímceAB, A(0; 7; 5), B (0,3;
1; 0) (obr. 3a).

Normální postup, tj. určit L; jako průsečík ordinály vedené bodem L, s přím
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kou A,B, by vedl k nepřesnému průsečíku přímek, které svírají malý úhel. Pro
tože dělicí poměry bodů přímky se promítáním zachovávají, platí

A,By O A,B;
AL u AL,

a ke konstrukci bodu L, můžeme užít redukčního úhlu. Nechť je podle obr. lb
A,B; — rAsA,B, —T4 AL —rp. Pak rB určí délku AL, —TB

Fyzika

Jozef Janovič, Bratislava:

Molekulárne - kinetická teória
stavby hmoty

V tomto článku budeme hovoriť o vnůtornej stavbe hmoty. Ukážeme ako sa
z róznych chemických a fyzikálnych poznatkov postupne formovala dnešná ato
márna, resp. molekulárna teória hmoty. V článku sa budeme podrobnejšie zao
berať molekulárne - kinetickou teóriou hmoty a vlastnosťami telies, ktoré možno
na základe tejto teórie vysvetliť. Nebudeme sa teda zaoberať vlastnosťami telies,
ktoré sůvisia so stavbou atómov.

Za posledné desaťročia dosiahla veda v oblasti výskumu vnútornej štruktúry
hmoty vynikajúcich úspechov a preniká stále hlbšie do jej tajomstiev. Preto sme
považovali za potrebné prehladne poukázať na vývin tejto teórie.

Dnes je všeobecne známe, že všetky telesá sa skladajú z jednotlivých oddelených
častíc - atómov a molekúl. Presvedčujú nás o tom mnohé fakty: stlačitelnosťplynov,
tlak plynov, difúzia, transfúzia, osmóza, rozťažnosť telies teplom a mnohé iné.
Dokonca, pomocou moderných elektrónových mikroskopov móžeme priamo
fotografovať velké molekuly niektorých zložitých látok, napr. molekuly celulózy,
glykogénu a iné.

Vznik a vývin molekulárne-kinetickej teórie stavby hmoty
O stavbe hmoty Iudia rozmýšlali už velmi dávno. Grécky filozof Demo

kritos (460—370pr. Kr.) učil, že hmota, napriek tomu, že sa javí celistvou, sa
v skutočnostiskladá z jednotlivých jednoduchých a ďalej nedelitelných člastočiek
róznej velkosti a tvaru, ktoré sú od seba oddelené prázdnym priestorom. Rozlič
ných atómov (atomos, gr. nedelitelný), ako tieto čiastočky Demokritos nazval,
je v prirode nekonečné množstvo. Vlastnosti telesa závisia na tvare, usporiadaní a
počteatómov v ňom.

V staroveku boli Demokritové názory velmi rozšírené, nakolko názorným spó
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sobom vysvetlovali mnohé fakty. Tak napríklad vóňu kvetov vysvetlili tak, že
atómy vyletujúce z kvetov vniknú človekovi do nosa a vyvolajú pocit vóne.

V dalších storočiach upadli tieto názory do zabudnutia a všeobecne bol uzná
vaný Aristotelov názor, že hmota je celistvá, bez vnútornej štruktúry.

K poznaniu vnútornej stavby hmoty prispeli zpočiatku poznatky alchymistov a
vznik novodobej chémie. Snaha alchymistov, premeniť obyčajné kovy na zlato,
nebola korunovaná úspechom. Výsledkom ich neúnavnej práce však boli mnohé
poznatky o vlastnostiach jednotlivých známych látok a objavy nových dovtedy
neznámych látok.

Zovšeobecnením výsledkov prác viacerých chemikov a na základe vlastných
pokusov vyslovil (asi v roku 1777) francúzsky chemik A. L. Lavoisier
(1743—1794)zákon zachovania hmoty, ktorý súčasne s ním formuloval aj geniálny
ruský vedec Michail Vasiljevič Lomonosov (1711—1765).
Dneshoformulujemetakto:Súčet váh látok pred reakciou rov
ná sa súčtu váh látok po reakcil.

Teda pri žiadnej chemickej reakcii hmoty ani nepribúda, ani sa nestráca. Dnes
vieme, že tento zákon je nerozlučne spátý so zákonom zachovania energie. V dal
šom budeme jeho platnosť predpokladať.

O dva roky pozdejšie (1779)formulovaliný francúzsky chemik J. L.Proust
(1755—1826)zákonstálychváhovýchpomerov: Prvky sa zlučujú vždy
len vurčitých nemenitelných váhových pomeroch.

Tak napríklad, syntézou aj analýzou vody prídeme na to, že voda obsahuje
vodík a kyslík vždy vo váhovom pomere 2:16 alebo sodík a chlór vytvárajú ku
chyňskú sol (chlorid sódny) vždy v pomere 23:35. Je to pomer relatívnych ató
mových váh zaokruhlených na celé čísla.

Zlučovacie pomery sa nemenia ani v tom prípade ak reakcia prebieha v pre
bytku niektorého z reagujúcich prvkov. Prebytočne množstvá sa reakcie ne
zúůčastnia,zostanú nezlůčené.

V roku 1802 Angličan J. Dalton (1766—1844)vyslovil zákon množných
váhovýchpomerov:Ak dva prvky tvoria spolu viacero zlú
čenín, potom naurčité váhové množstvo jedného prvku
pripadajů také váhové množstvá druhého prvku, že
ich pomer možno vyjadriť malými celými číslamli.

Vodík a kyslík tvoria spolu dve zlúčeniny: vodu a peroxyd kyslíka. Vo vode sú
vo váhovom pomere 2:16, v peroxyde vodíka 2:32.

Klasickým príkladom na ilustráciu zákona množných váhových pomerov sú
dusík a kyslík, ktoré spolu tvoria páť kysličníkov v týchto váhových pomeroch:
28:16 - kysličník dusný; 14:16 - kysličník dusnatý; 28:48 - kysličník dusitý;
14:32 - kysličník dusičitý; 28:80 - kysličník dusičný.

Tieto dva zákony spolu so zákonom celistvosti objemových pomerov - poměry
objemov plynov, ktoré sa spolu zlučujú, ako aj pomery objemov vzniknutých látok
v plynnom skupenstve, možno vyjadriť malými celými číslami - ktorý formuloval
J. L. Gay-Lussac (1778—1850),sa stali základom novodobej atomárnej
teórie stavby hmoty.
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John Dalton, aby vyložil mechanizmus zlučovania prvkov a uvedené základné
zákony, oživil starú demokritovsků predstavu o nespojitej stavbe hmoty.

Z uvedených zákonov plynie, že prvky, ktoré sa majú návzájom zlučovať cho
vajů sa tak, ako by existovali určité najmenšie (váhové) množstvá každého prvku
a tieto sa potom navzájom spájali.

Dalton urobil predpoklad, že telesá nevyplňujú zaujatý priestor úplne, spojite,
ale že sa skladajů z jednotlivých častíc - atómov, ktoré sú od seba oddelené prázd
nym priestorom. Na rozdiel od Demokrita však Dalton predpokladá, že existuje
len tolko druhov atómov kolko je rozličných známych prvkov (102). Všetky
atómy jedného prvku sú úplne rovnaké. Majú rovnaků hmotu, velkosť,tvar a ostat
né vlastnosti. Atómy róznych prvkov majú všetky kvality rozličné. Podla Daltona
sú atómy najmenšími hmotnými čiastočkami, ktoré sú ďalej nedelitelné a tiež
prvky sů navzájom nepremenlivé. Každé zlučovanie prvkov sa deje po atómoch.

Dalšie práce v podstate potvrdili správnosť atomárnej teórie, ale súčasne ukázali,
že atómy nie sú jedinými čiastočkami, z ktorých sa hmota skladá.

Taliansky fyzik A. Avogadro (1776—1856),vychádzajůc zo skúseností
zobecnených v zákone celistvosti objemových pomerov, predpokladal, že plyny,
pre ktoré tento zákon platí sa neskladajů z atómov, ale zo složitejších častíc, ktoré
on nazval molekulami.Molekuly sú častice složené z atómov. Rovnaké atómy (atómy
toho istého prvku) vytvárajů molekulu prvku, rozličné atómy (atómy róznyých
prvkov) molekulu zlučeniny.

Atómy považujeme za najmenšie čiastočky prvkov, molekuly za najmenšie Člas
točky zlúčenín.

Daltonova atomárna teória považuje atómy za najmenšie, ďalej nedelitelné a
nepremenné čiastočky hmoty. Další rozvoj poznatkov, a najmá výsledky výskumu
vedenia elektrického prúdu kvapalinami a plynmi poukazovali na to, že atómy
a molekuly menia na elektricky nabité Častice- zóny,ktoré sapósobením elektrické
ho pola pohybujú a tak umožňujú prechod elektrickéhoprúdu kvapalinami aplynmi.

Tiež niektoré iné javy, napríklad pravidelné opakovanie sa chemických a iných
vlastností prvkov usporiadaných v Mendelejevovej tabulke, nasvedčovalitomu, že
tieto pravidelnosti sů asi spósobené pravidelnosťami v stavbe atómov, teda že
atómy prvku nie sú útvary jednoduché, ako sa predpokladalo, ale složité, ktorých
stavbu treba objaviť. Složitú stavbu atómov potvrdili najmá elektrické výboje
v plynocha jav rádioaktivity.

Atóm si dnes predstavujeme ako sústavu slaženú z kladne nabitého jadra a so
záporne nabitých elektrónov,ktoré obiehajú okolo jadra ako planety okolo SInka.
Táto predstava je len velmi približná. Hmota atómu je sústredená v jadre, elek
trón má len nepatrnů hmotu. Skutočná velkosť hmoty atómu (resp. skutočná
váha atómu) je úmerná relatívnej atómovej váhe udávanej v tabulkách. Velkosť
náboja jadra určuje fyzikálne a chemické vlastnosti prvku. Atómy toho istého prvku
móžu mať jadrá s rozličnými hmotami, ale s rovnako velkým nábojom. Také
atómy nazývame zzotopy.

Najnovšie fyzikálne objavy ukázali, že ani jadro atómu nie je jednoduchým
útvarom. Móže sa skladať z mnohých elektricky nabitých a neutrálnych častíc,
ktoré označujeme spoločnýmnázvom nukleóny.
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Ako priklad stavby atómov uveďme najjednoduchší atóm, atóm vodíka. Skladá
sa z jadra, okolo ktorého obieha jeden elektrón. Jadro vodíka tvorí: buď jeden
protón (častica s kladným jednotkovým elektrickým nábojom), potom je to atóm
obyčajného vodíka s atómovou váhou približne 1; buďjeden protón a jeden
neutrón (neutrón je Častica elektricky neutrálna s hmotou rovnou približne hmote
protónu), potom je to atóm ťažkéhovodíka - deutéria s atómovou váhou približne 2;
buďjeden protón a dva neutróny, potomje to atóm velmi ťažkéhovodíka- zritéria
s atómovou váhou približne 3.

Všetky tri druhy atómov sú atómy vodíka, sú to jeho rózne izotopy. Atómy
deutéria a tritéria sú pravda velmi vzácne. Na 4700 atómov obyčajného vodíka
pripadá 1 atóm deutéria. "T'ritérium je ešte vzácnejšie, na desať miliónov atómov
obyčajného vodíka pripadá jediný atóm tritéria.

Rozobrali sme si dosť podrobne stavbu hmoty. To pravda neznamená, že pri
všetkých fyzikálnych dejoch sa uplatňuje tá najjemnejšia štruktúra hmoty. Pri
popise mechanických a tepelných dejov vystačíme s jednoduchou predstavou
o molekulách ako drobných, elektricky nenabitých čiastočkách. Na tejto pred
stave je vybudovaná klasická kinetická teória hmoty. Ak chceme vysvetliťoptické
alebo elektrické javy musíme siahnuť hlbšie, k štruktúre atómového obalu. Až
rádioaktivitu a premenu jadier vysvetlíme pomocou tej najjemnejšej Štruktúry
hmoty.

Molekuly, z ktorých sa telesá skladajú však nie sú v klude, ale sa neustále po
hybujúů.O pohybe molekůl svedčí Brownovpohyb (Pozri článok O. Lepil: Brownův
pohyb, Rozhledy mat.-fyz., č. 8, roč. 1957),difúzia (pohyb molekúl bez posobenia
vonkajších síl), rransfúzia (difúzia pórovitou stenou), osmóza(prenikanie kvapalín
priepustnými blanami) a mnohé iné fyzikálne javy.

Móžemekonštatovať,žehmotamá zrnitú Šštruktúru, tj. skladása z jed
notlivých navzájom oddelených častíc, ktoré sa neustále pohybují.

Stavba skupenstiev

Lubovolná látka sa móže vyskytovaťv troch skupenstvách: v plynnom, kvapal
nom a pevnom. Jednotlivé skupenstvá sú navonok úplne odlišné, no napriek
tomu ich atómová a molekulárna stavba sa vo všetkých troch prípadochzacho
váva. Mení sa len vzájomné rozloženie a pohyb molekúl.

Popíšmesi ako sa správajů molekuly v plynoch, v kvapalinách a v pevných lát
kach.

Plyny

Plynné skupenstvo je svojimi vlastnosťaminajjednoduchšie. Charakteristickými
vlastnosťami plynu (tzv. dokonalého plynu) sú dokonalá stlačitelnosť a expanzív
nosť. Plyn možno stlačiť na lubovolne malý objem a naopak, ak je uzavretý v ná
dobe lubovolných rozmerov, rozptýli sa rovnomerne po celej nádobe.

Plyn si móžeme predstaviť ako sústavu rovnako velkých, dokonale pružných a
hladkých častíc - molekúl - s rovnakou hmotou. Rozmery jednotlivých molekúl
móžeme vzhladom na rozmery priestoru, ktorý plyn vyplňa zanedbať. Molekuly
plynu sa neustále samostatne pohybujú všetkými smermi rozličnými rýchlosťami.
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Dokial sa nesrazia, pohybujú sa priamočiaro a rovnomerne. Srážku molekúl mó
žeme prirovnať k srážke dvoch biliardových gúl - po srážke sa rozletia rozličnými
smermia rýchlosťami.Priemerná rýchlosťmolekůl závisí od teploty plynu a hmoty
molekúl. S rastúcou teplotou plynu rastie aj priemerná rýchlosť jeho molekůúl.

Sily, ktoré pósobia medzi molekulami plynu, okrem síl, ktorými pósobia na
seba molekuly pri srážkach, sú nepatrné a móžeme ich zanedbať. Tým si súčasne
vysvetlíme to, že plyny nemajú určitý objem, ani určitý tvar.

Tlak plynu si vysvetlíme ako nárazy molekúl plynu na steny nádoby, v ktorej
je plyn uzavretý.

Kvapaliny
Zatial čov plynoch sú molekuly úplne samostatné a pohybujú sa velkými rýchlos

ťami, molekuly kvapaliny sa nachádzajů tesne jedna vedla druhej, pósobia na
seba značnými priťažlivými silami a ich pohyb je obmedzený. Ak sa pohybuje
jedna molekula, pohybujů sa s ňou aj súsedné molekuly, s ktorými je viazaná.
Len niektoré molekuly nachádzajúce sa pri povrchu kvapaliny majú tak velkú
rýchlosť, že prekonajú príťažlivé sily sůsedných molekúl a uniknú z kvapaliny.
Hovoríme, že kvapalina sa vyparuje.

Ak kvapalinu zahrievame, so zvyšovaním jej teploty rastie aj rýchlosť jej mole
kúl. Stále viac je takých molekúl, ktoré z kvapaliny unikajú, až priemerná rýchlosť
molekůl je tak velká, že kvapalina sa vyparuje v celom objeme. Hovoríme,že kva
palina vrie. Naopak pri znižovaní teploty kvapaliny, klesá rýchlosť jej molekůl až
pri určitej hranici je jej priemerná hodnota tak malá, že kvapalina tuhne, stáva sa
pevným telesom.

Priťažlivé sily medzi molekulami kvapaliny sú príčinou jej povrchového napátia,
s ktorým súvisia známe kapilárne úkazy kvapalín, a tiež toho, že kvapalina má
svoj konštantný objem.

Pevné látky
V pevných látkach sú molekuly navzájom silne viazané, majú priamo vyhra

dené určité rovnovážné polohy, z ktorých sa nemóžu vzdialiť. Za normálnych
pomerov vykonávajů kmitavé pohyby okolo svojich rovnovážnych polóh. Preto si
pevné látky zachovávajú konštantný objem a tiež konštantný tvar.

Rozťažnosť pevných látok (aj kvapalín) teplom si vysvetŤujeme ako zváčšovanie
vzdialeností medzi molekulami telesa.

Zahrievaním pevných látok zvyšuje sa rýchlosť ich molekúl až dosiahne hod
notu, pri ktorej sa pevná látka topí, stáva sa kvapalinou.

Podali sme prehlad vývinu súčasnej teórie stavby hmoty a poukázali na niektoré
vlastnosti látok, ktoré s touto priamo súvisia. Nemožno očakávať,že tieto jedno
duché predstavy presne vystihnú mnohotvárnosť hmoty a všetky jej vlastnosti.
Budeme radi ak článok poslúži čitatelom k informácii a povzbudí ich k ďalšiemu
štúdiu fyzikálnych javov, ktoré sú len jednou stránkou krásnej knihy prírody.

Literatůra:

Friš - Timoreva: Kurs fyziky I.
Prof. RNDr. Z. Horák: Uvod do molekulové a atomové fyziky.
Ing. K. Andrlík: Přehled chemie,
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Jaroslav Voráček, Prahá:

Polarografie
(Dokončení)

Podlepolohymaximna křivkáchmožnorozdělit maxima na pozitivní
a negativní. Elektropozitivnímaximum se objevuje na křivkáchpři po
tenciálech pozitivnějších než — 0,56 V a elektronegativní při potenciálech ne
gativnějších. Toto napětí je hranicí proto, že v IN—KCIčiní hodnota potenciálu

elektrokapilární nuly S56Vpry elektrokapilární křivky, ve kterém povrch rtutiSB
Někdy se též stává, že 1 když v roztoku není žádný depolarizátor, je možno

naměřit při větší citlivosti malý proud. Tento proud se nazývá nabíjecím (též
kapacitním). Při stanovení depolarizátorů nalézajících se v roztoku v malé kon
centraci, kapacitní proud ovlivňuje správné odečtení výšky vlny a proto prof.
D. Iikovič a Semerano navrhli zařízení,jímž lze tento proud kom
penzovat proudem opačného směru, tím správně vyhodnotit vlnu a tak určit
přesně množství depolarizátoru.

(TX
7 j | , V

E mgZk,
Obr. 7. Odečítání výšky vlny. Obr. 8. Kalibrační křivka.

Protože vyhodnocení neznámé koncentrace se provádí metodou srovnávací, je
nutno provést analýzu se stejnou kapilárou, při téže teplotě, ve stejném základ
ním roztoku elektrolytu a při stejné výšce rezervoáru. Při dodržení těchto pod
mínek závisí pak přesnost stanovení na možnostech grafického vyhodnocení.
Přesnost polarografické analýzy je 0,5 až 3%. Protože vlny však nejsou vždy

rovnoběžné, měří se výška vlny ve směru abscis polarogramu a to grafickou
extrapolací; to znamená, že se měří výška na rovnoběžce s abscisami procházející
bodem půlvlny, která protíná prodloužené lineární části křivky před vytvořením
vlny a po dosažení limitního proudu (obr. 7).

Podle způsobu, jakým je kvantitativní stanovení prováděno, je možno rozeznat
několik metod:

a) Metoda standardního roztoku se používá při rozborech jednoduchých vzorků
pomocí synteticky připraveného standardního roztoku. Znamená to, že se za
znamená nejdříve vlna standardu a potom vlna vzorku. Z rozdílu výšek vln se
vypočítá obsah hledané látky.
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b) Metoda normálního vzorku. Její užití se podobá předešlému způsobu stano
vení; jediný rozdíl je v tom, že roztok pro srovnání se nepřipravuje synteticky
z čistých chemikálií, ale rozpuštěním vzorku, jehož složení se přesně zná. Postup
vyhodnocení je též obdobný.

c) Metoda kalibrační křivky. U této metody se vychází z předpokladu, že kon
centrace stanovované složky kolísá ve větším rozmezí. Proto se nejdříve připraví
několik standardních roztoků o různé koncentraci depolarizátoru a vynese se tato
koncentrace v závislosti na výšce vlny. Tím se dostává graf obecně zvaný kali
brační křivka (obr. 8). Stačí potom změřit výšku vlny analyzovaného roztoku a
příslušnou koncentraci odečíst přímo z grafu.

d) Metoda standardního přídavku se dvěma roztoky. "Tohoto určení se používá
při určování malých koncentrací látek. Spočívá v tom, že se nejprve zaregistruje
křivka analyzovaného roztoku a potom křivka téhož roztoku (zdruhé navážky
stejně velké), ke kterému bylo přidáno známé množství standardního depolari
zátoru, jehož množství máme určovat. Oba roztoky mají po doplnění stejný objem.
Přírůstek vlny je úměrný koncentraci přidané látky, a vyjdeme-li z této úvahy,
můžeme z rozdílu výšek vln vypočítat hledanou koncentraci depolarizátoru.

Polarografické stanovení je mnohem rychlejší než ostatní chemicko-analytické
metody, zjednodušuje a zlevňuje rozbor a umožňuje stanovit několik složek sou
časně jak po stránce kvalitativní, tak i kvantitativní. K analýzestačí často 10,005 ml
zkoumaného roztoku. Pro všechny tyto přednosti je polarografická metoda oblíbena
a nachází stále větší uplatnění ve všech odvětvích průmyslu. Pomáhá řešit různé
problémy jak fyzikálně chemické, tak i analytické. Přestože polarografická metoda
je velmi jednoduchá a rychlá, jsou hledány další nové cesty směřující k jejímu
zrychlení.

Dr. Ladislav IThern, Zvolen:

Sústavy jednotiek fyzikálnyýchveličín

I. Fyzikálne veličiny a ich dimenzie

1. Vo fyzike skúmane rozličné vlastnosti telies a vzájomné súvislosti týchto
vlastností. Neobyčajnů dóležitosť má fakt, že vela vlastností móžeme vyjadriť
kvantitatívne, t. j. móžeme ich charakterizovať číslami. Takovéto vlastnosti nazý
vameveličinami.Hovorímeo veličinách rozličného druhu (napr.
dlžka, objem, váha, teplota sú rozličné druhy veličín) a o rozličných veliči
nách toho istého druhu (napr. šírka učebne,dlžkazápalky,obvod
kružnice, výška veže, dráha pohybujúceho sa telesa sú rozličné veličiny toho
jstého druhu, t. j. dížky. Podobne váha telesa, odpudivé sily medzi súhlas
nými elektrickými nábojmi, účinok napátej ocelovej pružiny sú všetky sily.
Aby sme mohli danej veličine prisúdiť číslo, musíme vypracovať pre každý druh
veličiny spósob ako stanoviť pomer dvoch Iubovolných veličín toho istého druhu.
Tento pomer už je číslo, ale ešte závislé od obidvoch porovnávaných veličín.
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Vysvetlime to na príklade s dížkami. Mali by sme určiť pomer dfžok nášho
pracovného stola a plniaceho pera. Z geometrie je Vám známe, ako to robíme.
Viete „„nanášať,,úsečku na priamku a viete deliť úsečku na Iubovolný počet rov
nakých dielov. Nakoniec dostaneme nejaké číslo, povedzme 9, = 8,7. Ak jednu
dížku vymeníme za inú, napr. namiesto plniaceho pera vermeme zápalku a jej
dížku porovnáme s dížkou toho istého stola, dostaneme iné číslo ako predtým,
povedzme p, —=27,3. Číslo p, patrí dvojici stól-pero, číslo p, dvojici stol-zápalka.
Móžeme sa aj ináč vyjadriť: číslo p, patrí stolu, ak peru prisúdime číslo 1. Po

dobne: číslo p, patrí stolu, ak zápalke prisúdime číslo 1. Mali by sme presnejšiepovedať: číslo patrí dížke stola... , dížke zápalky.. „ dvojici dížok.
Číslo 1 móžeme prisúdiť hociktorejdížke, to závisílen odnašej lubovole.Takúto

dížku nazývame jednotkou dlžky. Čísla p, určené pre iné dížky vzhladom na zvo
lenů jednotku, nazývame mernýmčíslamm alebo číselným hodnotami. Našu čin
nosť, ktorá vedie k určeniu merného čísla danej dížky, nazývame meraním.

Ak označíme dížku stola x a dížku zvolenej jednotky j,, potom móžeme napísať
to, Čo sme práve povedali, rovnicou

X= Dux (DD

kde p, je mernéčíslo veličiny x pri zvolenej jednotke jJx.
Namiesto dížky móžemesi myslieť akýkolvek 1iný druh veličiny a rovnica (1)

má všeobecnú platnosť. V nej teda písmeno x označuje uvažovanůveličinu (medzi
veličinami toho istého druhu celkom určitú, hoci ináč Iubovolnůú),p, jej hodnotu
a J+ Jej jednotku.

Zvolmesi pre určitý druh veličiny dve rozličné jednotky 7,1 a /x2 (napr. pre Čas
minútu a hodinu). Príslušné merné čísla meranej veličiny x (napr. trvania diva
delného predstavenia) nech sú 2,1 a Px (napr. 150a 2,5). Potom platia dve rovnice:

X= Du -Jn X= Pra -Jaz

(t. j. trvanie predstavenia — 150.1min,... —2,5.1 hod). Z nich spojením máme:Px-Jsi—Dna+ Jez (2)
alebo

Px! Pxa= Jaxx'Jn

Vzťah (2) vyjadruje známe pravidlo, že číselné hodnoty danej veličiny sú
v obrátenom pomere ako zvolené jednotky. Inými slovatni: kolkokrát se zvačší
jednotka, toIkokrát sa zmenší číselná hodnota veličiny a naopak. (V našom prípade
1 hod je 60krát váčšia ako 1 min, preto mernéčíslo 2,5 je 6Okrát menšie ako merné
číslo 150.)

Móžemeaj to povedať, že merné číslop, udává počet jednotiek 7,, ktoré veliči
na x obsahuje (predstavenie „;obsahuje“ minúty v počte 150. Merné číslo danej
veličiny nie je nič absolútne, ale závisí od (zásadne) Iubovolnej volby jednotky
pre veličinu.

2. Každodenná skúsenosť nás poučuje, že veličiny rozličných druhov vzájomne
závisia najrozmanitejšími spósobmi podla toho, o aký jav, dej, proces práve ide.
V prirode všetko je v pohybe - v najširšom zmysle slova. Všeličo sa móže menit.
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Tak napr. pri daždi mení sa u určitej kvapky jej poloha, rýchlosť, tvar, teplota,
rozmery, azda aj skupenstvo, elektrický náboj a kto vie, ešte aké vlastnosti a všetko
to za súčasnej zmeny času. Niektoré súvislosti móžu byť pritom velmi zložité.

Najjednoduchší pripad závislosti veličín je taký, keď nejaká veličina závisí len
od jednej inej veličiny. Preto zámerne, ciefavedome konáme také pokusy, pri
ktorých se snažíme udržovat nemenné okrem dvoch všetky iné druhy veličín,
ktoré sů charakteristické pre príslušný dej, aby sa objavila zretelná len medzi
týmito dvoma. Označme ich x a y. Nechajme meniť sa veličinu x a ku každej jej
nameranej hodnote p, určíme (nemeriame) príslušnů hodnotu p, druhej veli
činy y. Keď pri opakovanom meraní (za tých istých podmienok, ale kolkokolvek
krát, kedykolvek a kdekolvek) dostaneme vždy tie isté dvojice čísel (px, py), Je
zrejmé, že tu platí zákon. Zapíšeme ho symbolicky rovnicou:

y=fw). (3)
Keby sme lubovolne zmenili jednotky pre obidve veličiny, dostali by sme všetky

dvojice merných čísel (pZ; py) s číslami p' zmenenými podla vzťahu (2) v tom
istom pomere vzhladom na číslap. Vzniká otázka, čo sa stane s rovnicou vyjadru
júcou zákon pozorovaného deja. Co sa v nej zmení?

Ukážeme to na konkrétnom príklade: Predstavme si, že ten istý jav, napr.
šírenie vín po hladine jazera, pozorujú dvaja pozorovatelia. Vlnky vychádzajú
zo zdroja vlnenia a šíria sa všetkými smermi v sústredných kružniciach. Obidvaja
pozorovatelia sledujú postupovanie toho istého vrchu vlny a určujú jeho vzdiale
nosti s od zdroja v rozličných časových okamžikoch r, ale vždy súčasne. Jeden
meria vzdialenosť v centimetroch, druhý v palcoch a podobne prvý meria čas
v sekundách a druhý v stotinách minúty. Obidvaja užívajú rozličné jednotky na
meranie dlžky a času. V dósledku toho aj merné čísla majú celkom iné, hoci
merali tie isté veličiny. Každý pozorovatel zistí po spracovaní svojho číselného
materiálu, že pomery spolupatriacich merných čísel vzdialenosti p, a Času p, sú
stále (konštantné), t. j. platí

Ds Ds ;= =k, resp. =Ř 49, P- (4)
alebo

ps=k.pz, resp. Pps=k pr.
Sami lahko dokážete, že druhý zo vzťahov (4) dostaneme aj priamo z prvého.

Podla (2) totiž platí p; :ps = js :J; a obdobne pre p,. Pomery jednotiek sú samo
zrejme konštanty, lebo samotné jednotky sú vždy konštanty. Ak dosadíte za p,
a p, do prvého vzťahu (4) a vyjadríte si pomer p; :p;, bude pravá strana konštanta,
ktorú označte krátko k" a tým ste dostali druhý zo vzťahov (4). Konštanty č a '
móžu byť rovnaké len v tom výnimočnom prípade, že boli zmenené jednotky pre
dráhu i pre čas v tom istom pomere, ináč sú vždy rozličné. Naproti tomu obidva
vzťahy(4)majú rovnaký tvar.

Máme teda výsledok, že použirie iných jednotiek vedie vo všeobecnostik inej hod
note konštanty, ale nemení tvar rovnice, ktorá vyjadruje zákon.
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Vzhladom na nezávislosť tejto zákonitosti od volby jednotiek pre veličiny s a ř,
bolo by žiadúcevyjadriťju všeobecnejšie platným spósobomnež rovni
cou (4), ktorá platí pri osobitnej volbe jednotiek.

Preto „„násobme““formálne rovnicu (4) „„podielom“ j,/j, jednotiek dráhy a času:

bob, k,
Dr „Je Je

Zavedme nové označenie:

Desk, jen, (5)
Jt

takže máme:

Ds +Js .777 Doc. 6
Di, Dej (6)

V zmysle vzťahu (1) móžeme potom písať:=calebo| s=c.t(7)
Rovnica (7) nevyjadruje už len závislosť merných čísel ako rovnice (4), ale je

tu o niečo viac. Nielen dráha a čas sú myslené ako veličiny, ale aj konštantu c
považujeme tu za veličinu, ktorá má číselnů hodnotu 9, a ktorej jednotka 7. je
určitým spósobem závislá od jednotiek dráhy a času. Symbolicky sme to zapísali
rovnosťou (5), ale aký význam máme dať „„podielu““jednotiek dvoch veličín roz
ličných druhov na pravej strane. Čo má znamenaťnapr. meter „„delený“sekundou?

Podobná zákonitosťako pre šírenie vín po hladine vody platí u mnohých iných
pohybov, ktoré spoločne nazývame rovnomerné pohyby. Ak pri každom pohybe
meriame dráhu a čas v tých istých jednotkách, zistíme, že jednotlivé pohyby sa
líšia hodnotou konštanty £ = p.. Je zvykom hovoriť o rýchlosti pohybu, pričom
váčšíu rýchlosťprisudzujeme pohybu s váčšou hodnotou tejto konštanty. Nájdime
taký pohyb, pre ktorý konštanta má hodnotu 1, t. j. za jednotku času sa vykoná
práve jednotka dráhy a tomuto pohybu prisúůdmejednotku rýchlosti a zároveň
jednotku 7, veličiny c. Tým veličina c sa stala totožná s rýchlosťou rovnomerného
pohybu a rovnicou (7) móžeme považovať za jej definičnú rovnicu.

Ak vzťah (4) móžeme nazvať rovnicou medzi mernými číslami, tak vzťah (7) zasa
rovnicou medzi veličinami.

Rovnica tvaru (7) je po matematickej stránke lineárna funkcia, ktorá vyjadruje
priamu úmernosť dvoch veličín, kde c nazývame konštantou úmernosti. Videli
sme, že použitie iných jednotiek viedlo v danom pripade k inej hodnote konštanty,
ale nemenilo tvar funkcie.

Podobný výsledok by sme dostali aj v iných prípadoch (napr. v zákone tvaru
y = A. sin (ef) zmenou jednotiek vzdialenosti a času zmenia sa lenčíselné hod
noty konštánt A a «,ale aj naďalej bude veličinay sínusovou funkciou času.

3. V predchádzajúcom odseku zaoberali sme sa s prípadom, že pre určitý jav
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charakteristická konštantná veličina (pre určitý rovnomerný pohyb je to rýchlosť)
bola definovaná na základe premenlivých veličín sůvisiacich s tým dejom (Čas
a dráha). Teraz sa pýtajme, či by nebolo možné celů vec akosi obrátit, t. j. napred
pevne zvoliť hodnotu i jednotku charakteristickej konštantnej veličiny a defino
vaťjednu z premenlivých veličín na základe druhej a tejto konštanty.

Ako konkrétny priklad na to uveďme vzorec pre výpočet plošného obsahu
štvorca. Z geometrie je Vám známe, že plošný obsah podobných obrazcov rastie
s druhou mocninou vzdialenosti hociktorých dvoch odpovedajúcich bodov.
Známe je aj to, že všetky štvorce sú vzájomne podobné. Za spomenuté dva body
móžeme zvoliť dva susedné vrcholy štvorca, ich vzdialenosť je strana a. Platí
teda, že obsah P Štvorcaje úmerný druhej mocnine strany a,t. j.

P=Řk.ď,
kde ž je konštantná veličina. Zvolme si ju celkom zvláštnym spósobom: nech je
púhe číslo 2 — 1600 (teda jej hodnota je 1600 a jej jednotka je číslo 1). Platí:

P= 1600a*.

Nech je ďalej daná strana štvorca a = 2 m (dížková jednotkaj, je meter, merné
číslo strany p, — 2. Merné číslo plošného obsahu pp = 1600. 2? — 6400, t. j.
Štvorec o strane 2 m móžeme pokryť jednotkovými plochami v počte 6400. Za
jednotku plošného obsahu je zvykom voliť tiež nejaký štvorec. To znamená, že
náš daný štvorec má ich v jednom rade 80 (lebo 80 . 80 — 6400) a teda dížka
strany jednotkového štvorca meria 2 m : 80 — 0,025 m. Tento výsledok dosta
neme aj tak, ak vo vzťahu (8) dosadíme za P jednotku: 1 — 1600a*, odkial plynie
a = 0,025, čo je merné číslo strany jednotkového štvorca pri dlžkovej jednotke
1 m.

Teda tým, že sme zvolili jednotku pre dížku a konštantu úmernosti, určili sme
nielen číselná hodnotu plošného obsahu daného (meraného) štvorca, ale aj jed
notku plošného obsahu (v uvedenom prípade štvorec o strane 0,025 m — 25 mm).

Konštanta vo vzťahu (8) je flubovolne volitelná. Zrejme najjednoduchší pripad
nastane pri volbe ž — 1, takže (8) prejde v

P=aů. (9)

Pre jednotkový štvorec teraz platí 1 — a*, odkial a — 1, t. j. jednotkový štvorec
musí mať pri platnosti vzťahu (9) stranu o dlžke 1. Naopak plošný obsah štvorcaostranea=| jejednotkouplošnéhoobsahu,akplatí„„vzorec,,(9).Nazývasa
„štvorcový meter““,ked dížkovou jednotkou je meter.

4. Vo vzťahoch (7) a (8) prichádzajú tri veličiny rozličného druhu. Z nich
jednu móžeme považovať za určenůú (definovanú) ostatnými dvoma a příslušný
vzťah predstavuje jej tzv. definičnů rovnicu. Podobným spósobom móžeme po
stupne reťazovite vytvárať ďalšie nové veličiny, ale niekde sme museli reťaz
začínať:niekolko veličín musí tvoriť východisko, základ pre ostatné. Tieto voláme
základné veličiny a všetky ostatné su odvodené veličiny. Počet základných veličín
móže byť [ubovolný. (To je napr. jeden z problémov, okolo ktorého sa
mnoho diskutovalo. Naše stanovisko je v lubovolnosti počtu základných veličín.
Nekladieme ani podmienku vzájomnej nezávislosti základných veličín.)
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Aj vzťahy medzi veličinami móžu byť zložitejšie: počet veličín móže byť v nich
váčší než tri, závislosťpremenlivých veličín nielen lineárna, alebo kvadratická ako
vo vzťahu (7) alebo (8).

Predpokladajme, že nová odvodená veličina u je definovaná vzťahom

um=c.x.y.z, (10)
kde konštanta c je púhe číslo, x, y, z sů základné veličiny a exponenty g, r, s
dané celé čísla alebo zlomky, kladné či záporné. Výrazy tvaru (10), t. j. súčiny
nejakej konštanty a mocnín základných veličín, majú základný význam, lebo
každú fyzikálnu rovnicu tvoria výrazy takejto štruktúry.

Zavedieme pojem dimenzie veličiny touto definíciou:
Dimenziou (rozmerom) fyzikálnej veličiny u vzhladom na jej definiční rovnicu

(10) a vzhladom na základnů veličinu x rozumieme číslo g, vzhladom na základnů
veličinu y číslo r a vzhladom na základnů veličinu z číslo s.

Vyjadrujeme sa takto: veličina « je g-rozmerná vzhladom na veličinu x, r-roz
merná vzhladom na y, s-rozmerná vzhladom na z. Alebo aj takto: veličina u má
rozmer g vzhladom na x,...

Podla tejto definície konštanta nemá vplyv na dimenziu, ktorá je určená defi
ničnou rovnicou a základnými veličinami. Keď zmeníme definičnú rovnicu - aj pri
tých istých základných veličinách - zmení sa spravidla aj dimenzia. Dimenzia
fyzikálnej veličiny nie je nič absolůtneho, ne je nemenná. Priklady budú uvedené
v HH.časti.

Keď veličina « nezávisí od niektorej základnej veličiny, napr. od z, potom vo
výraze (10) chýba činitef z'. To sa stane vtedy, keď s — 0. Preto dimenzia «
vzhladom na z je nulová; hovoríme, že je vzhladom na túto bezrozmerná.V tomto
zmysle púhe číslo je vždy bezrozmerná veličina vzhladom na všetky základné
veličiny.

Pre [ubovolnů základnú veličinu x vždy platí podla (10):
x=1.xt.y9.2",

Preto dimenzia základnej veličiny vzhladom na seba samu je 1, vzhladom na
ostatné základné veličiny je 0.

Priklady: a) Plošný obsah má vzhladomna definičnúrovnicu (8) dimen
ziu 2 vzhladom na dížku, alebo plošný obsah je dvojrozmerný vzhladom na dížku.
- b) Objem kocky udávame vzorcom V = a?. Preto objem je trojrozměrná veli
čina vzhřadom na dížku. - c) Dížka má rozmer 1 vzhladom na dížku, ale má roz
mer 0 vzhladom na čas, lebo dížka bezprostredne s časom nesúvisí, od neho nezávisí(aspoňvobvyklomchápaní,alepozritesanasústavuIVa II.časti).-d)Uhol
definujeme pomerom dížky oblúka na kružnici k dížke polomeru, preto uhol má
dimenziu 0 vzhladom na dížku. Hovoríme, že uhol je bezrozmerná veličina.
Pojem uhla móžeme vytvoriť aj bez pomoci nejakých dížok a považovať uhol za
základnů veličinu. Potom uhol má dimenziu 1 vzhladom naseba.

Dimenziu veličiny « označme symbolom [1]. Potom móžeme symbolicky napí
sať vyslovenů definíciu dimenzie veličiny tzv. dimenzionálnym vzorcom (dimen
zlonálnym výrazom, dimenzionálnou rovnicou) takto:

42 .[yV?.(c. (1)

179



Nie zriedka se stretávame s náhladom, že výraz na pravej strane (11) definuje
dimenziu veličiny «. Hovorí sa: dimenzia veličiny u je ““xna g krát y nar krát
z na s““(napr. dimenzia plošného obsahu je dlžka na druhů, objemu dlžka na
tretiu). No nevznikli z toho vážnejšie nedorozumenia. Jedine u konštanty, keď
G= r = 5s= U vychádza [u] — 1 (ale len formálne), takže niekde móžemečítať
takýto vysvetlujúci výrok: "bezrozmerná veličina má vlastne dimenziu jedna““.

Pojem dimenzie veličiny prenášame často na jej jednotku a hovoríme o "di
menzii jednotky vzhladom na jednotky základné““ (napr. povieme: dimenzia
jednotky rýchlosti je "meter krát sekunda na mínus prvú““).Takéto rozličné spó
soby vyjadrovania v súvislosti s pojmom dimenzie fyzikálnej veličiny sú jednou
z príčin rozličných rušivých nejasností.

(Pokračovanie)

Co vidďímena nebi

Jaroslav Rajchl, Ondřejov:

O spektrech meteorů

Nejprve krátce o tom, co jsou to meteory. Všeobecnějsou známé více
pod jménem létavice, nebo padající hvězdy. Pozorujeme-li oblohu, pak
můžeme chvílemi spatřit hvězdičku, jak se mihne po obloze, zazáří a zhasne.
Tomuto zjevu se říká meteor. Vyvolávají jej tělíska veliká většinou zlomky mili
metru až několik centimetrů. Pohybují se v prostoru mezi planetami obrovskými
rychlostmi a potkají-li Zemi na své dráze, třením o vzduch se rozžhaví a většinou
se úplně vypaří ještě vysoko nad zemským povrchem. Úplně stejným způsobem
zanikají umělé družice Země, dostanou-li se do hustých vrstev její atmosféry.
Pouze větší meteorologická tělíska se nestačí úplně vypařit a zbytky dopadnou na
zemskýpovrch.Ta pak nazývámemeteority.

Výzkum meteorů a meteoritů nám pomáhá utvořit si obraz o meziplanetárním
prostoru, o vzniku sluneční soustavy a konečně poskytuje i informace o vysokých
vrstvách naší atmosféry. Znalosti o meteorech získáváme různými pozorovacími
metodami. Jednou z nich je právě spektrální analýza jejich světla.

Prvním, kdo pozorovalspektrummeteoru, byl Herschel. Teprve r. 1897
byla v USA získána první fotografie spektra meteoru. O několik let později se to
podařilo Blažkovi v SSSR. Od té doby až do dneška bylo na celém světě
získáno celkem něco přes 200 spektrogramů. Jejich získáváním se zabývají hlavně



velké státy, jako Kanada, USA a SSSR. Mezi nimi jako hlavního přispěvatele
najdeme i Československo, kde na astronomické observatoři ČSAV v Ondřejově
bylo získáno od r. 1953 již 12 spektrálních snímků. Abychom lépe pochopili,
jaký je to úspěch, je třeba si něco říci o tom, za jakých podmínek je možné získat
fotografii spektra meteoru.

Podobně jako u přístroje na fotografování spekter komet"), je i meteorický
spektrograf složen z fotografické komory a zařízení na rozkládání světla ve spek
trum. Tímto zařízenímmohou být buď optické mřížky nebo hranoly. Při fotogra
fováníspektermeteorůužívámevýhradněobjektivních hranolů nebo
mřížek, to znamená, že jsou upevněny těsně před objektivem fotografickéko
mory, bez štěrbiny a kolimátoru. Zdroj světla-meteor je prakticky v nekonečnu
a tedy paprsky z něho přicházející jsou rovnoběžné, proto je takové uspořádání
možné. Na fotografii pak dostaneme podobně jako u komet nikoliv spektrální čáry
nebo pásy, ale obrazy meteoru v různých „„barvách““vedle sebe. Ovšem fotografie
není barevná, odtud uvozovky u onoho slova. Název je přenesen z vizuálních po
zorování, kde různým vlnovým délkám světla odpovídají různé barvy.

Jaké jsou však rozdíly v možnosti získat spektrum meteoru a komety. Víme,
že kometa, když se objeví, pohybuje se po obloze delší dobu a poměrně pomalu.
Je pozorovatelná aspoň několik hodin. Po tu dobu ji můžeme spektrografem sle
dovat. Co to znamená? Je známo, že k tomu, aby se vytvořil obraz světelného
zdroje na fotografické desce, musí zdroj při dané světelnosti komory a citlivosti
fotografické desky vydávat světlo určité intensity a po určitou dobu. "Tyto dvě
veličiny jsou částečněnahraditelné jedna druhou. Tak nedostatek intensity světla
můžeme nahradit delší exposiční dobou a obráceně. "Takže je-li kometa slabá,
stačí ji exponovat daným přístrojem delší dobu a spektrum získáme.

Ovšem u meteorů je to zcela jiné. Především nevíme, odkud právě vyletí a ja
kým směrem. Jedině u meteorických rojů lze trošku přesněji říci, z kterého místa
na obloze budou meteory vyletovat. Jenomže to vše je stále pouze pravděpodob
nost, ale ne jistota. Dále, kdo viděl meteor letět, ví, že se mihne většinou velmi
rychle po obloze. To znamená, že jakékoliv sledování pohybem kamery za ním
je vyloučeno. Proto namíříme komoru do určitého směru a nepohybujeme s ní.
Ovšem pak čím rychleji meteor přeletí, tím je kratší jeho exposiční doba - tu tedy
určuje meteor a nikoliv my. My můžeme určit pouzecitlivost fotografických desek
a světelnost komory. Na tom a na velikosti ztráty světla v objektivu pak závisí, jak
jasné meteory ještě dokáže fotokomora zachytit na desku. "Tovše platí 1 pro pří
mou fotografii meteorů bez použití hranolů nebo mřížek. Našimi komorami
v Ondřejově takto zachytíme meteory nejvýše tak jasné jako Polárka a jasnější.

U spektrálních komorje situace ještě nevýhodnější. Ke ztrátě světla v objektivu
přistupuje ještě ztráta pohlcením v hranolu nebo mřížce. To znamená, že zachy
tíme meteory jen mnohem jasnější, než je Sirius, nejjasnější hvězda zimního nebe.
Ale takových meteorů nelétá mnoho, naopak počet meteorů přibývá s klesající
jasností. Konečně zbývá poslední překážka. Vyplývá z vlastnosti hranolů 1mřížek,
a tou se již 1tak malé vyhlídky na zachycení spektra meteorů ještě zmenší. Světlo
meteoru se totiž rozloží ve spektrum jedině tehdy, když směr letu meteoru je

1)VizčlánekJ. Rajchl, Spektra komet, Rozhledyroč.36, čís.6.
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rovnoběžný, nebo ne příliš odchýlen od směru vrýpů na mřížce, nebo lámavé
hrany hranolu. Čím větší je odchylka od tohoto směru, tím blíž u sebe jsou jed
notlivé spektrální obrazy meteoru, až při směru kolmém úplně splývají. Ve sku
tečnosti to nastává mnohem dřív, takže takovéto spektrum je pak bezcenné. Ježto
nevíme předem, jakým směrem meteor poletí, je jasné, že se tak stává dosti často.
Trochu lepší je situace blíže k obzoru, kde ze zkušenosti víme, že létají meteory
většinou kolmo k obzoru a podle toho také mřížku nebo hranol nastavíme.

Zařízení na fotografování spekter meteorů se musí tedy skládat aspoň z něko
lika komor, aby každá „„hlídala““jinou část oblohy. U nás v Ondřejově jich máme
zatím šest, v Kanadě je jich v činnosti 17. Vedle toho ještě u nás pracují komory
pro přímou fotografii. Zatím co ty zachytí dohromady průměrně asi za dvě ho
diny jeden meteor, na jedno získané spektrum připadá asi 120 hodin exposice.
Z tohoje tedyjistě jasné, proč se na celém světě až dosud podařilo vyfotografovat
jen něco přes 200 meteorických spekter. Obrázek 1. ukazuje spektrum velkého
meteoru získané na Ondřejově.

Obr. 1

Identifikacetakového spektrogramu, tj. zjištění,kterýmiprvkyje vysí
láno světlo různých vlnových délek ve spektru se provádí pomocí srovnávacího
spektra stejně jako u komet. Vede ke zjištění spojitého spektra a hlavně velkého
množství emisí, vysílaných atomy vápníku, hořčíku, aluminia, křemíku, železa,
niklu, chromu, sodíku, dusíku a vodíku. To potvrzuje co jsme už řekli, že se
totiž meteorické. tělísko silně zahřívá a proměňuje v plyn při průletu zemskou
atmosférou. Neboť jen plyny mohou dávat emisní spektrum.

Tyto poznatky tak potvrdily výsledky fyzikální teorie o způsobu svícení me
teorů. Podle ní se působením nárazů molekul atmosféry meteorické tělísko silně
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zahřívá (vznik spojitého spektra) a postupně vypařuje. Vypařené částice se znovu
sráží s molekulami vzduchu a dochází k jejich excitaci (vzplanutí) a 1onisacia vy
sílání světla (vznik emisního spektra). Nalezená emise dusíku však ukazuje, že
nesvítí jen atomy meteorické hmoty, ale též molekuly okolních atmosféry.

Všechna spektra však nejsou úplně stejná, což vedlo kanadského pracovníka
v oboru spekter meteorů Millmana k rozdělení spekter do tří skupin. Ve
skupině X jsou spektra, v nichž převládají emise hořčíku, skupinu Y tvoří spektra,
kde převládá světlo atomů ionisovaného vápníku a konečně ve skupině Z svítí
převážně atomy železa. Toto rozdělení souhlasí se známým zjištěním, že existují
dvěskupinymeteorůi meteoritůpodlejejichsložení: kamenné a železné.

Jsou ještě jiné zajímavosti. Na příklad je známo, že se všechny meteory nepo
hybují stejnou rychlostí. A také u těch rychlejších převládají emise ionisovaných
prvků, zatím co u pomalých zjistíme jen neutrální svítící atomy. To lze vysvětlit
tím, že větší rychlosti znamenají větší energii při srážkách částic, které tak vedou
nejen k excitaci, ale i k svícení ionisovaných atomů.

JOOPDOPO n nkNon

Obr. 2

Velmi zajímavá je otázka svícení meteorů při jejich výbuchu. Dost často mů
žeme pozorovat, že meteor náhle velmi silně zjasní, jakoby explodoval. To uka
zuje obr. 2. Právě v Ondřejově se podařilo dokázat, že při těchto zjasněních
vzrůstá intensita svícení ionisovaných atomů vápníku a hořčíku v poměru k ne
utrálním. "To by skutečně potvrzovalo domněnku, že dochází k explosi, při níž
vzroste energie srážek.

V Kanadě se zabývají jinou otázkou. Jejich světelnější komory umožnily získat
1spektra stop meteorů. Jak vidíme z obr. 2., je meteor přerušovaný. Toho dosáh
neme, když před objektiv komory umístíme rychle se otáčející clonu. U přímých
snímků to slouží k určení rychlosti meteoru. Když si pozorněji prohlédneme
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mezery mezi úseky zjistíme, že nejsou úplně tmavé, ale také slabě svítí. O tom,
čím je způsobenototo svícení nebylo dosud jasno. Kanadské spektrografy opatřené
podobnými rotujícími clonami zachytily spektrum několika takových stop v mís
tech přerušení. Ukazuje se, že i když spektrum meteoru obsahuje emise ionisova
ných atomů, pak spektrum těchto stop je vždy neutrální. To vede k závěru, že se
tu jedná o srážky malých energií. Pravděpodobněje působí částečkymeteorického
tělíska ještě po přeletu meteoru. Jejich pohybová energie je už po předchozích
srážkách značně zmenšena a tak působí už jen velmi slabé svícení pouze neutrál
ních atomů.

Zmínili jsme se, že našimi fotografickými komorami lze zachytit pouze jasnější
meteory. Slabší meteory můžeme pozorovat jedině vizuálně, nebo je fotografovat
jen velmi světelnými komorami. Výsledky amerických fotografií, získaných těmito
komorami zpracované autorem, ukázaly rozdíl ve způsobu svícení slabších me
teorů oproti velmi jasným. Také vizuální pozorování spekter slabých meteorů
v Sovětském svazu a náhodné snímky získané velmi světelnými komorami v USA
ukazují, že takové meteory svítí převážně v dlouhovlnné části spektra. Tyto
pokusy jsou však teprve v počátcích. V budoucnosti bude třeba použít také
větších spektrografů, které by nám ukázaly mnohem větší podrobnosti ve spekt
rech než dosud.

Jak vidíme, těchto několik příkladů z výsledků spektrální analýzy meteorů
ukazuje její důležitost (jako jedné z pozorovacích metod) pro další rozvoj fyzi
kální teorie meteorů. Její výsledky nejsou bez významu ani pro budoucí mezipla
netární lety.

Úlohy k řešení

13. Buď dáno »-ciferné přirozené číslo, kde n není násobkem dvojky ani pětky.
Pak buď toto číslo samo je násobkem čísla 2, nebo vynecháním vhodných krajních
cifer dosáhneme toho, že číslo sestavené ze zbylých cifer při zachování jejich
pořádku je násobkem čísla z. Dokažte! (Uvědomte si přitom, že nula je násobkem
každého přirozeného čísla.) Oldřich Buchta

14. Jsou dány dvě rovnoběžky a, b (47 b) a přímka g s nimi mimoběžná. Na
přímce g najděte bod O té vlastnosti, že roviny Oa, Ob jsounavzájem kolmé.

Stanislav Horák

15. Ocelový drát o zanedbatelné hmotě je opatřen závažím, jehož hmota je
m — 54,5 g, a svisle upevněn. Silou F = 0,15 váhového kilogramu se závaží
vychýlí z rovnovážné polohy o délku y — 3 cm. Určete dobu kmitu T" o

Evžen Říman
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16. Nákladní auto, jehož hmota i s nákladem je 9 tun, jede rychlostí 30 km za
hodinu po silnici, jejíž stoupání je 4%. Určete výkon motoru zanedbávajíce tření
a odpor prostředí. (Výkon udejte v kW a HP!).

Evžen Říman

Řešeníúloh psaná po jedné straně papíru (každý příklad zvlášť) opatřená celým
jménem řešitele, třídou a ústavem, kde řešitel studuje a úplnou adresou zašlete na
adresu doc. Ota Setzer, Praha 6, Zikova 4 nejpozději do 4. července1959.

Různé

Dr. Bohumil Jurek, Praha:

Čím přispěly české země k vývoji optiky
(Dokončení)

Roku1818vydalmladýlékaťJan Evangelista Purkyně svojidi
sertaci, věnovanou studiu zrakového vnímání. Některé jevy, popsané v této knize
a v dalších pracích, zůstaly natrvalo spojeny se jménem svého objevitele. Zmíníme
se jen o nejvýznamnějších. Víme, že v oku je řada průhledných prostředí, vyznače
ných různými indexy lomu. Purkynězjistil, že se na rozhraních některých prostředí
odráží světlo a odrazem vznikají obrazy předmětů, obklopujících oko. Nejpatrnější
jsou Purkyňovy obrazy, tvořené přední stěnou rohovky a oběma plochami oční
čočky. Odrazivost zadní stěny rohovky je malá a obraz jí vytvořený uniká běžnému
pozorování. Další jev, který nese Purkyňovo jméno,je změna vnímavostipro barvy
za soumraku. Při smrákání vidíme nejlépe modrou barvu, kdežto žlutá, oranžová
a červená brzy temní. Tyto změny ve spektrální citlivosti oka nejsou patrné u před
mětů malých rozměrů. Purkyňův jev je třeba rozlišovat od Purkyňova následného
obrazu. Skončením světelného podnětu, ani skončením vlastního vjemu, nekončí
celý proces zrakového vnímání. V zorném poli oka na místech, kde byl pozorovaný
předmět,objevují se takzvané následné obrazy, jinakpaobrazy,některé
v původní barvě,jiné v barvě kontrastní. Kontrastní barvy jsou přibližnědoplňkové
(komplementární). Není-li světelný podnět příliš intenzivní, jeví se bezprostředně
po skončení vlastního vjemu kontrastní obraz rychle mizící. Další paobrazy se
objevují teprve po jisté době latence. Paobrazy v kontrastní barvě, vyznačenédobou
latence okolo 0,2 až 2 vteřin byly poprvé podrobně popsány Purkyněm. Badatel
také zjistil, Že se paobrazy tohoto druhu za jistých podmínek několikrát opakují,
takže celý jev končí po mnoha vteřinách. Následné obrazy představují subjektivní
stránku složitých pochodů, které se neomezují na sítnici, ale zabírají celou dráhu
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nervového vzruchu, tedy také části velkého mozku. V nové době se ukázalo, že
Purkyňových paobrazů je možno využít k diagnóze mozkových chorob.

Purkyňův odkaz ožívá v pracích brněnskéhoneurologa J. Stockého. Ale
Purkyňova činnost se neomezovala na vědecké objevy; směřovalataké k technické
mu využití poznaných jevů. Zmínky zasluhují zejména Purkyňovy příspěvkyk vý
voji kinematografu. Jeho prvé zařízení, budící ilusi pohybu, vzniklo r. 1841 zdoko
nalením starších zařízení,sestavenýchPlateauem a Stampferem
(1833). Dva kotouče na společné ose, jeden se sérií obrázků, druhý se sérií štěrbin,
se točí proti sobě. Obrázky zachycují postupně odděleně fáze pohybu a jsou na
ploché stěně kotouče sestaveny tak, že oko, které je za pohybu kotouče pozoruje
štěrbinami, vidí pohyb zobrazeného předmětu. Zařízení tohoto druhu měla velkou
nevýhodu. Když byly štěrbiny široké, nebyl pozorovaný výsledný obraz ostrý,
když byly úzké, byl málo jasný. Proto Purkyně zavedl brzy po r. 1860 Arokový
posun série obrázků. Na totéž místo se postupně posouvají obrazy jednotlivých fází
pohybu a zůstávají tam nějaký čas v klidu. Při rychlé výměně obrázků vzniká iluze
pohybu i bez použití uzávěrky. Není pochyby, že takové zařízení představuje
nejvýznamnější krok k dnešní filmové technice.

Pro české poměry v prvé polovině 19. století je příznačné, že Purkyně musel řadu
let pracovat v daleké Vratislavi. Avšak různé jiné okolnosti nám byly potud přízni
vé, že zavály do Prahy některé vynikající pracovníky cizího původu. Roku 1830byl
známou červencovou revolucí svržen z francouzského trůnu Karel X. a emigroval.
S jeho průvodem se dostali do Prahy geolog Jáchym Barrande (čti:
barand)a matematikAugustin Ludvík Cauchy (čti: kóši).Prvý
z nich se proslavil studiem geologického útvaru, který byl po něm později nazván,
druhý již byl znám svými pracemi, týkajícími se základů matematické analýzy a za
pražského pobytu řešilproblém dispersepři lomu světla. Vyšel z představy, že světlo
spočívá ve vlnění éteru a dospěl ke vzorci

B
H= A= 2 -+5 + ...

kde » značí index lomu prostředí pro danou vlnovou délku, A, B, C konstanty,
A vlnovou délku světla. Vzorce takového nebo podobného tvaru se osvědčují pro
vlnové délky, které nemají nablízku pruhy, vyznačené velkou absorpcí. Cauchy
předložil svoji práci o dispersi Královské české společnosti nauk a ta ji vydala
T. 1836 jako zvláštní tisk.

Ve čtyřicátých letech působil na pražské technice solnohradský rodák Jan
Kristián Doppler, objevitelprincipu po něm nazvaného.Obsahjeho
poučky můžeme vyjádřit takto: Blíží-li se zdroj světla nebo zvuku k pozorovateli,
nebo vzdaluje-li se od něho, zvyšuje se nebo snižuje se kmitočet, zachycovaný po
zorovatelem a tím se zdánlivě mění barva světla, popřípadě výška tónu. Práce
o tomto předmětu byly také otištěny ve zprávách Král. české společnosti nauk.

Badatelská činnost Dopplerova byla mnohostranná a zasáhla také do oboru,
který je dnes v popředí zájmu. Mezi jeho pracemije totiž také návrh na zlepšení
zrcadlového mikroskopového objektivu s asférickou (nekulovou) plochou. Objekti
vysloženéze zrcadelnavrhliuž Newton (1679)a Smith (1738).Amici
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(čti: amiči) podal r. 1818 zprávu o mikroskopovém objektivu, složeném ze zrcadla
ve tvaru elipsoidu s hlavní osou v ose mikroskopua z rovinného zrcadla, skloněného
k osev úhlu 45“.Na Amicihopodnět navázal F r. W. Barfuss svýmnávrhem
mikroskopového objektivu, složeného z kulového, zadem stříbřeného zrcadla, ze
45“ destičky a z rozptylné čočky (Výmar 1840). Doppler zůstal při eliptickém
zrcadle, doporučoval však použít mimovrcholové části elipsoidu a tak se vyhnout
zařazenírovinného zrcátka (1847).Použití elipsoidu jako mikroskopového objektivu
nemá dnes praktického významu, poněvadž zrcadlo tohoto tvaru zobrazuje bodově
jen jediný bod. Ostatní body se zobrazují jako krátké čárky. Tato vada optického
zobrazení, zvaná ko ma, se dnes v optických přístrojích nepřipouští.

Ve čtyřicátých letech 19. století proběhla v Čechách významná hospodářská
změna, která se běžně nazývá průmyslovou revolucí. Ruční práce ustoupila strojní
a začalo se se soustavným používáním parního stroje. V padesátých a šedesátých
letech se rychle rozvíjela výroba i technika a rostl zájem o exaktní vědy.

Na začátkuroku1862bylzaložen„Spolek provolné přednášky
z matematiky a fyziky“, od r. 1869nazývaný„Jednotou čes
kých matematiků“. Ve spolkurostly a zrály českévěděnovéosobnosti.
Zájmymladýchadeptůvědybylymnohostranné,Na příklad Čeněk Dvořák,
člen spolku od r. 1866, přednášel v roce 1868 o křivkách cyklických, v následujícím
roce o mechanické teorii tepla a v roce 1870 o zajímavých pokusech z fyzikální
optiky. K optice se Dvořák vracel také v pozdějších letech. V roce 1872 uveřejnil
výsledky řady pokusů z fyziologické optiky. Pro další vývoj je důležitý jeho pokus
o zdánlivé změněvzdálenosti pohybujícího se předmětu (v průčelné rovině), vzni
kající při střídavém rychlém zaclánění pravého a levého oka. Dvořák pozorovaltaké,
že jev je patrnější, působí-li podněty na sítnici jednoho oka déle než podněty na
sítnici druhého oka. Dále se ve jmenované práci nedostal. Později bylo zjištěno, že
ke zdánlivé změně vzdálenosti pohybujícího se předmětu stačí zeslabení podnětu
na jednom oku (např. filtrem), a to i při nepřetržitém zírání oběma očima. Objevení
tohoto jevu, dnes nazývaného Pulfrichový m, se omylempřipisujeDvořá
kovi. Přitom se však nedá popřít, že Dvořák přispěl k tomuto objevu svými pokusy
a úvahami.

Jiný Dvořákův příspěvek k optice se týká zjišťovám optické nehomogennostiprů
hledného prostředí. Předpokladem uspokojivého zobrazení čočkovými soustavami
je poměrně vysoký stupeň optické homogenity skla nebo jiného použitého materiá
lu. Je třebakontroly homogennosti.V Dvořákovědoběbyla známa Toeplero
Va metoda, vyžadující poměrně složité aparatury a umožňující jen kontrolu
poměrně malých kusů. Dvořák použil k zjišťovánínehomogenit (šlír) jevu, s kterým
se běžně setkáváme. Víme, že proud vody, vytékající z kohoutku vodovodu, vrhá
stín na stěnu. Světlo, dopadající na vodní proud, se totiž láme různými směry a tím
klesá osvětleníza ním. Něco podobného pozorujemetaké tehdy, necháme-li paprsky
z velmi malé skuliny projít deskou z průhledného materiálu. Místo o odlišném
indexu lomu vytvořístín na stínítku. V tom je podstata Dvořákovymetody, užívané
dodnes.

Přibližněsoučasněs Dvořákemzahájilsvojivědeckoudráhu Karel Václav
Zenger. Několikjeho prací se týká konstrukceoptických soustav. Zengersi byl
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vědom toho, jakou nevýhodou pro optickou konstrukci je malý výběr materiálů na
výrobu čoček. Poukázal r. 1876 na výhody použití kazivce (fuoritu) a boraxového
skla; roku 1881 studoval teoreticky i prakticky kapalinové čočky. Význam těchto
jeho průkopnických prací spočívá především v tom, že ukazovaly na možnost roz
šířenívýběrumateriálů.Úspěchy Schottových snah o hromadnouvýrobu
nových skel po r. 1882prokázaly plodnost podobných tendencí v praktické zobra
zovací optice. Také jiné Zengerovy práce ukazovaly správnou cestu. Jeho návrhy
katadioptrických soustav (soustav, složených ze zrcadel i čoček) z let 1875 a 1877
nevzbudily u současníků dostatečný zájem, ale předznačily směr, kterým jde dnes
důležité odvětví mikroskopové optiky.

Čeští vědcibyli na výši doby také v teorii. Když Max well uveřejnilr. 1873
elektromagnetickou teorii světla, šlo o to, vysvětlit na jejím základě jednotlivé záko
nitosti.Prvníelektromagnetickoučeoriidispersepodal František Koláček
r. 1887. Koláčkova teorie vede ke známému vzorci

2— BkPÁT
kde A, B, jsou konstanty a A, vlnové délky, odpovídající absorpčním pruhům.
O pět let později uveřejnil H e 1m h olt z svou elektromagnetickouteorii, ve kte
ré došel ke stejnému vzorci. Vzorec byl později různým způsobem obměňován.

Na začátku našeho století byla v českých zemích vědecká žeň v oboru optiky
chudá. Jednou z příčintohoto stavu je okolnost, že v českých zemích tehdy nebylo
rozvitého optického průmyslu. Čeští badatelé si všímali spíše některých oborů
blízkých optice, například fotografie a spektrografie Roentgenových paprsků.
V posledně jmenovaném oboru můžeme zaznamenat Dolejškův objev
spektrální série N (1922). Zobrazovací optika se u nás začala intenzívně rozvíjet
teprve od třicátých let, částečněv souvislosti s tehdejším rychlým rozvojem našeho
optického průmyslu. Ale zde již jsme na půdě přítomnosti. Dnešní práce a výsledky
posoudí budoucnost.

Šedesát let akademika Vladimíra Kořínka

V dubnu tohoto roku se dožívá šedesáti let přední československýmatematik,
profesor matematicko-fyzikální fakulty Karlovy university v Praze, akademik
Vladimír Kořínek. V našemčasopisenemůžemeani v základníchrysech
zhodnotit všechno, čím jubilant přispěl k rozvoji naší matematiky. Chtěli bychom
však aspoň několika slovy přiblížit Kořínkovu osobnost naší mládeži. Vždyť aka
demik Kořínek věnoval a stále věnuje mnoho úsilí výchově mladé generace mate
matiků studujících na Karlově universitě a v posledních létech se Živězajímá též
o problematiku matematiky středoškolské.

Vladimír Kořínek se narodil 18. dubna 1899 v Praze. Matematika jej upoutala
již za středoškolských studií, kdy byl jeho profesorem matematiky dr. Miloš
Kossler, pozdější profesor Karlovy university. Po absolvování vysokoškolského
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studia se již r. 1931 habilitoval. V době mezi první a druhou světovou válkou bylo
na našich vysokých školách málo učitelských míst, takže mladý docent přijal
zaměstnání ve Státním úřadě statistickém. Zde působil v létech 1931—35. Ke
dni 1. října 1935 byl jmenován mimořádným profesorem přírodovědecké fakulty
Karlovy university (nynější fakulty matematicko-fyzikální). Druhou světovou
válkou byla práce na vysokých školách přerušena, avšak profesor Kořínek se dále
stýkal se svými žáky. I ve svízelných válečných poměrech mohla se tak řada mla
dých matematiků připravovat na vědeckou práci. Po květnu 1945 byl prof. Koří
nek jmenován řádným profesorem Karlovy university se zpětnou platností od
28. října 1940 a po založení Československé akademie věd r. 1952 se stal jejím
členem - akademikem.

V zahraničí má československámatematika dobrý zvuk, i když nedisponujeme
tak silnými skupinami vědeckých pracovníků jako početnější státy. Osobní styk
matematiků různých národností sbližuje pracovníky, kteří jsou si zeměpisně
vzdálení a pomáhá tak dalšímu rozvoji naší vědy. Akademik Kořínek dlel mnoho
krát v zahraničí na studijních cestách a vědeckých shromážděních. "Takjiž v létech
1923—24 studoval v Paříži a roku 1935 jej vedla studijní cesta do Sovětského
svazu. Kromě toho se účastnil řady mezinárodních matematických sjezdů: roku
1928 byl v Bologni, r. 1935 v Moskvě, r. 1936 v Oslo, r. 1948 a pak r. 1953 ve
Varšavě, r. 1956 ve Florencii a v Miláně a konečně r. 1957 v Szegedu.

Hlavním předmětem Kořínkova vědeckého zájmu je algebra. Jeho vysokoškol
skou učebnici „„Základyalgebry““,která vyšla v krátké době už ve dvou vydáních,
zná jistě 1 mnoho čtenářů našeho časopisu. Kniha vznikla vlastně již za druhé
světové války, kdy byly naše vysoké školy uzavřeny. Ačkoli rukopis byl na sklonku
války prakticky hotov, nemohl autor hned po osvobození pro nával organisační
a učitelské práce přikročit k jeho definitivní úpravě; teprve r. 1953 vyšlo první
vydání „„Základů““.Dnes je tato učebnice neocenitelnou pomůckou nejen pro
posluchače matematiky na universitě, ale slouží i učitelům středních škol a vůbec
všem, kteří se chtějí seznámit s pojetím dnešní algebry.

Záslužná je též činnost akademika Kořínka v Jednotě čsl. matematiků a fysiků,
kde po řadu let je agilním členem výboru a nyní jejím místopředsedou.

Přejeme akademiku Vladimíru Kořínkovi k jeho šedesátce stálé zdraví a v dal
ších letech života mnoho úspěchů při jeho namáhavé a odpovědné práci.

Jiří Sedláček, Praha

Zpráva o činnosti JČMF v Gottwaldově

Pobočka JČMF v Gottwaldově konala dne 25. února 1959 schůzi, na které
přednášels. OldřichLepilz 1.JSS v Gottwaldověo termistorech v teo
rii a praxi. Přednáškabyla doprovázenademonstracemi.

Schůze se účastnilo 13 členů a 28 žáků z jedenáctých tříd.
Otto Berka

189



Recenze

Anaglyfy

V prosinci 1958 vydalo Státní pedagogické nakladatelství v Praze publikaci
Rudolfa Prunera: Anaglyfy k deskriptivní geometrii
pro 10. a 11. roč. (4 str. předmluvy, 64 anaglyfických obr., brýle; cena
4,45 Kčs).

Letos je tomu šedesátpět let, kdy Francouz L. D. du Hauron (čti: dy
órón) užil tohoto řeckého označení pro dvoustředový průmět tištěný dvěma
komplementárními barvami a pak pozorovaný dvoubarevnými tzv. výběrovými
(selektivními) brýlemi, abychom získali prostorový dojem zobrazového předmětu.

Záhy bylo zmíněného vynálezu užito pro různé účely, ale trvalo např. čtyřicet let,
než důležitost objevu poznala též kinematografie zavedením plastického filmu,
který k nám pronikl v posledních předválečnýchlétech. Nepohotovost a snad ještě
více náročnost tisku zavinila, že není u nás náležitě využito anaglyfů pro účely
pedagogické tam, kde se studují tvary pozorovaných předmětů. Je to zvláště
deskriptivní geometrie, která vyžaduje modelů, aby cvičila prostorovou představi
vost 1aby hmotně znázorňovala prostorové úlohy, které pak zobrazuje v rovině.

Přidnešním nedostatku modelů obsahují učebnice deskriptivní geometrie alespoň
mnoho názorných obrázků, aby tak usnadnily sestrojování poměrně málo názor
ných pravoúhlých průmětů běžných v technické praxi. Neúspěch žáka v deskriptiv
nÍ geometrii je téměřvždy zaviněn nepozorností nebo menší chápavostí při výkladu,
takže záhy ztratí souvislost mezi dějem v prostoru a jeho průmětem v rovině. Zde
pak pomůže jen nový výklad nebo studium učebnice se současným užitím modelů.

Pokud je mně známo, bylov deskriptivní geometrii prvně unás užito anaglyfů
před třiceti léty v prvním vydání vysokoškolské učebnice F. Kadeřávek-J. Klíma
J. Kounovský: Deskriptivní geometrie 1. díl a později R. Prunerem v příručce
určené studujícím tehdejších středních škol.

Po létech se tedy R. Pruner v uvedené publikaci vrací k této myšlence a pečlivě
provedl anaglyfy 64 příkladů vybraných z učebnic deskriptivní geometrie pro 10.
a 11. ročník jednáctiletek.

Ve stručném úvodu popisuje autor vznik a způsob pozorování anaglyfů. Dopo
ručuji, aby si čtenářtento návod důkladně osvojil, zejména podle obr. 2. Uvedenou
příručku by si měl opatřit každý žák, jemuž činí deskriptivní geometrie v 10. a 11.
třídě obtíže, neboť cena této pomůcky je opravdu minimální. Anaglyfů lze užít
i v doučovacím kroužku, kde může učitel individuálně jednotlivému žáku provést
výklad přímo na vzniklých prostorových modelech.

Již v recenzi obrazové části (předmluvu jsem nerecenzoval) jsem upozornil na
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péči, kterou bude nutno věnovat barvám a to jak při tisku, tak při výběru barevných
fólií filtru. Škoda; že zelenomodrá barva není brýlemi dokonale filtrována, čímž
pak některé obrázky - zvláště sytě vytištěné - nevytvoří dobrý prostorový dojem.

Tato vada bude zprvu rušit zejména neinformovaného pozorovatele a proto mu
radím - aby se „„rozkoukal““- začít nejprv jednoduchými obrázky např. 3, 4, 5, 12,
13. Dále jistě přijde čtenář sám na to, že obr. 34 a 50 je nutno pozorovat zprava
a obr. 35 i 59 zleva. U obr. 53 nabude asi prostorového dojmu velmi nesnadno.
Anaglyfy jsou ovšem zcela nepotřebné pro toho, kdo vidí pouze na jedno oko.

Jinak vítáme tento vydavatelský počin i práci autora a bylo by žádoucí, aby se
anaglyfy staly běžnou učební pomůckou i v jiných oborech. V některém z příštích
čísel Rozhledů povíme si o anaglyfech více.

M. M.

Prehlad stredoškolskejmatematiky

Ve 4. čísle minulého ročníku Rozhledů jsme uveřejnili slovenskou recenzi doc.
dr.C.Palajeknížky:Medek - Mišík - Salát: Prehlad stredo
školskej matematiky.

Protože knížka byla za necelé čtyři měsíce po vyjití rozebrána, přistoupilo Slo
venské vydavatelstvo technickej literatúry v Bratislavě k jejímu druhému, opra
venému a doplněnému vydání (cena Kčs 13,20).

Nové vydání má nyní 308 stran se 106 obrázky, je doplněno návody na řešení
úloh 1 výsledky jednotlivých příkladů. Je pečlivě sestaveno, jeho vnější vybavení
(tisk 1 vazba) jsou vzorné, praktický je i kapesní formát knížky.

Upozorňujeme své čtenáře 1 v českých krajích znovu na tohoto pomocníka stu
dentů před maturitou a knížku vřele doporučujeme.

O. S.

WwWwPUčebnice vyšší matematiky

Mnozí z vás jste se rozhodli vstoupit po maturitě na některou vysokou školu
technického směru; technického patrně proto, že jste našli zálibu v některém
technickém předmětě např. ve fyzice či chemii, nebo že jste si oblíbili exaktní před
měty jako je matematika či deskriptivní geometrie nebo konečně proto, že máte již
svůj vlastní osobní vztah k některému technickému odvětví. |

Prvořadým úkolem každé technické fakulty je vypěstovat ve studentech hluboké
teoretické znalosti příslušného oboru. Nutný základ teorie každé technické discipli
ny tvoří vyšší matematika, s níž se proto setkáte v prvních letech na kterékoli
fakultě technického směru. Ačkoliv se obsah může v podrobnostech lišit podle
potřeb té či oné fakulty, jsou na každé z nich studenti seznamování s dnes již
klasickýmipartiemi vyšší matematiky,a to s analytickougeometrií rovinnou1prosto
rovou, s diferenciálním a integrálním počtem funkce jedné i více proměnných.
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Dokonalému pochopení a zvládnutí látky samozřejmě pomáhá dobrá učebnice.
Protože dříve tak oblíbená dvoudílná učebnice prof. Vojtěcha není již v souladu
s modernějším pojetím matematiky na technikách a poněvadž připravovaná celo
státní učebnice není ještě ani v rukopise, přicházívelmi vhod druhé vydání překladu
osvědčenésovětskéučebniceA. K. Vlasova: Učebnice vyšší ma
tematiky, díl II., část 1. Obsah této knihy tvořízákladyvyšší algebry zamě
řené k přibližnému řešení rovnic o jedné neznámé, integrace některých speciálních
typů funkcí, diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných. Tento pře
klad vydalo Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1958, má 312 stran,
100 názorných obrázků a cena vázaného výtisku je 32 Kčs. Společně s I. dílem
jsou oba překlady určeny jako učebnice pro vysoké školy technické.

Pokud někteří z vás jste rozhodnuti studovat na technice, doporučuji vám,
abyste si včas opatřili oba díly a využili volných chvil o prázdninách k seznámení
se s I. dílem, zejména s analytickou geometrií rovinnou, jež je vyložena vskutku
přístupně a s mnohými příklady tak, že jí lze bez obtíží porozumět i při samostat
ném studiu. Pro informaci uvádím, že I. díl obsahuje kromě rovinné analytické
geometrie též prostorovou analytickou geometrii, základy matematické analýzy
a počátky diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné.

T. Chudý

%.?2
% o

c X Matematické zábavy
CZT

Kudy?

V německémčasopise„A rchimedes“, který obsahujepodnětya úlohypro
učitele, žáky a přátele matematiky, uveřejnil v únorovém dvojčísle 1—2 Dr. H.
Karl pod čís. 646 tuto úlohu k přemýšlení:

Turista přijde na rozcestí a ví, že jedna z cest vede do vesnice A, kam chcejíti,
a druhá cesta do vesnice B, kterou nechce navštívit. Na rozcestí stojí dva bratří,
kteří si jsou velmi podobní, o nichž turista ví, že oba znají správnou cestu, že však
jeden z nich vždy mluví pravdu a že druhý neustále lže. Turista nedovede však
určit, který z nich lže a který mluví pravdu. Jak může jedinou otázkou, položenou
jen jednomuz bratří, zjistit správnou cestu, když tázanýsmí na ni odpovědět jen
buď „sano““nebo „„ne“.

Pokuste se sami tuto otázku správně stylizovat.
Správné řešení zašlete redakci do 15. června 1959,
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Co zajímá matematika a fyzika v nových pravidlech

maxunum, maxima
maxwell Mx
mb milibar
meandr
medián
megadyn (m. rod)
megaerg (m)
megafon
megaohm, čtimegaóm, M0
megavolt MV
megawatt MW
mechanik, mechanika
mechanisace i mechanizace
mechanismus
mechanisovati i mechanizovati
membrána
měnírna
menšitel
meridián
měrka
merkaptan
měřicí (např. přístroj)
měřící (např. žák)
měřický, měřictví (geometrie)
měřič, měřičský, měřičství
měřítko
metafysika
metalisace i metalizace
metalurgie
meteor, meteorický
meteorit
meteorolog, meteorologie
methan i metan
methol i metol
methyl i metyl
methylalkohol i metylalkohol
methylen i metylén
methylenový i metylénový
metoda
metodika
metrika, metrický
mg miligram
míhati se
míhání
míhavý
mihnouti se
mikroampér uA
mikrofon
mikrofonní
mikrokosmos

českého pravopisu
(Pokračování)

mikrometr
mikron u
mikroohm «£2
mikroskop
míle, 2. p. mil
miliampér mA
miliarda, miliardový
miliardkrát
miliardtina
miliardtý
milibar mb
miligram mg
milimetr mm
milion i milión
milionový i miliónový
miliontina i milióntina
miliontý i milióntý
minimální
minimum, minima (stř. rod)
minium i mínium
minor
minus, 2. p. minusu (stř. i muž. rod)
míra, 7. p. mírou, č. mn. 2. p. měr, 3. p.mě

rám
mířicí (např. zařízení)
mířící (např. střelec)
mířič
mířidlo
mířítko
mísicí (např. stroj)
mísící (např. kdo mísí)
mixtura
mizející i mizící
mnohohranný
mnohokrát
mnohonásobný
mnohostěnný
mnohostranný
mnohoúhelník
mnohoúhlý
množství
modifikace
modul
modulátor
molekula
moll (tónina)
mollový (např. akord)
molybden
moment
momentální nebo momentánní



monochrom i monochróm
monopol
monoskop
monotonie
monotónní, monotónnost
monotyp
"montánní
montáž
montér
montérky
morseovka
motor
motorek
motorisace 1motorizace
moždíř 1 hmoždíř
mrazicí (např. zařízení)
mrazící (kdo mrazí)
mrazovzdorný i mrazuvzdorný
mříž nebo mříže
mřížový
multiplikace
Mx maxwell
myriametr

N newton
nabíjecí
nabíjeti
nabíti, nabiji
naddimensovati i naddimenzovati
nadhlavník
nadir, nadirový
nadpoloviční
nadřaděný i nadřazený
nadzdvihnouti i nadzvihnouti
nadzvednouti i nazvednouti
nadzvukový

naftalin i naftalín
najedenkrát
najedno i na jedno
najednou
nakřivo 1 na křivo
nakřídovati
nalévati i nalívat
nalézti (něco)
náležící i náležející
namáhati, namáhání
namáhavý
nanejméně, nanejmíň
nanejvíce, nanejvíc
nanejvýše, nanejvýš
napájecí
napáječ
napájeti
napínáček
napínati
napínání
naplno i na plno
napolo, napolou, napolovic, napoly
napravo
například i na příklad, zkratka např.
nárazní i nárazný
naruby i na ruby
narýhovati
nárysna
narýsovati
nařiditelný
nasáti
nasání 1nasátí
naskicovati
násobek
násobenec
násobitel
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be Matematika
o áý

Vf !

7 0 Doc. Emil Kraemer, Praha:
vé é

: CŽL e p .. o Wtk ua O analytickégeometriiv rovině
5 77 (Pokračování)

Věta 7. Je-li dána rovniceax + by + c = 0, ve které aspoňjedno z čísela, b
není rovno nule, pak ve zvolené soustavěsouřaďnicexistujejedna a jenomjedna přímka,
jejíž rovnicíje daná rovnice.

Důkaz. Nejprve dokážeme, že skutečně existuje přímka vyjádřenánapsanou
rovnicí a pak dokážeme, že taková přímka je jenom jedna.

a) Existuje-li přímka p, která má danou rovnici ax + by + c = 0, pak podle
věty 5 nemůže být zároveň a — 0, b = 0. Je-li tedy 5 = 0, je a ==0, takže rovnici
můžeme psát ve tvaru

Cso (10)
Sestrojme přímku p kolmouk ose « tak, aby procházela bodem X | — — ; 0) ;

podle věty 4 má pak rovnici (10), tj. danou rovnici. Je-li b ==0, můžeme danou
rovnici napsat ve tvaru

a cW750" (11)
. C ws /; , 2.. vw ,

Sestrojmebod Y o: —z] „ přímku p' =, která procházípočátkem a má
a
b

má tato přímka p rovnici (11), tj. danou rovnici.
b) Předpokládejme, že existují dvě různé přímky 94, p», které mají touž rovnici

ax + by + c = 0. Potom existuje bod P(x, V), který leží na přímcep, a neleží
na přímce p,. Protože leží na přímce p;, vyhovují jeho souřadnice x = Xp VY=%
její rovnici; platí tedy rovnice

axo + byo +- c =0 (12)

směrnici k — — ——apak přímku p || p' procházející bodem Y. Potom podle věty 3
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Protože týž bod neleží na přímce p, nevyhovují jeho souřadnice její rovnici; platí
tedy

aXai+ bByy+ (550. (13)

Avšak vztahy (12) a (13) si odporují. Předpoklad existence dvou různých přímek
s touž rovnicí byl tedy nesprávný.

Příklad 3. Narýsujte přímku, která má ve zvolené soustavěsouřadnicrov
nici 3x + 4y — 5 = 0. Určete její směrnici a úsek na osey.

Řešení. Podle věty 7 víme, že taková přímka skutečně existuje. K jejímu
určení stačí dva její různé body, tj. body, jejichž souřadnice vyhovují rovnici
3x+ 4y—5=0.

Zvolíme-li x = 0 a dosadíme-li toto x do dané rovnice, dostaneme rovnici
4y — 5 = 0, jejímž kořenem je čísloy — 7. Tak dostáváme bod Y(0; $), jehož
souřadnice vyhovují dané rovnici, tj. bod dané přímky. Obdobně volíme y = 0
a z dané rovnice vypočteme x = 3. Tak dostáváme další bod X($; 0), který
rovněž leží na dané přímce. Hledaná přímka je pak určena body X, Y.

Směrnici přímky a úsek, který vytíná na osey, dostaneme, upravíme-li ji na tvar
y = kx + g. V našem případě dostaneme rovnici

Y=—í*Ti.
Směrnice dané přímky je tedy £ — — * a úsek vyťatý touto přímkou na ose y je—

P ří klad 4. Rozhodněte o vzájemné poloze daných dvou přímek v těchto
případech: a) 2x + 3y —5 =—0,3x—y +4 =0;b) 5x —7y + 1 = 0, 10x —
—ly +5= 0;c)x+2y—7=0, 3x+ 109—35= 0.

Řešení. Úlohu řešímetak, že zjišťujemepočet společnýchbodů daných dvou
přímek.

a) Existuje-li bod P(x,), který leží na obou daných přímkách, vyhovují jeho
souřadnice x, y rovnicím obou těchto přímek. To znamená, že protyto souřadnice
X,y platí rovnice

2x+-3y—5=0
3x—y+4=0,

čili platí pro ně rovnice
2x +-3y— 5=0

9x—3y+ 12=0,

čili konečněrovnice Ilx + 7 = 0; ta má však jediný kořen x = — ++. Pro toto xje pak y — $+. Zkouškou se přesvědčíme, že tato čísla skutečně obě dané rovnice
splňují. Dané přímky mají proto jediný společný bod, takže jsou různoběžné.

b) Existuje-li bod ležící na daných dvou přímkách, pak jeho soufadnice x, y vy
hovují jejím rovnicím a tedy 1rovnicím

10x—l4y+2=0
10x—I4y +-3=0.
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Z platnosti těchto rovnic však plyne, že je — 2 = — 3. To však není pravda; to
tedy znamená, že předpoklad o společném bodu obou přímek byl nesprávný.
Přímky nemají tedy ani jeden bod společný; protože leží v téže rovině, jsou rovno
běžné. .

c) Existuje-li bod, který leží na obou daných přímkách, pak jeho souřadnicex,
vyhovují jejich rovnicím. Avšak druhá z těchto rovnic vznikne z první, vynásobíme
Ji ji číslem 5 a první z druhé, vynásobíme-li ji číslem 3. Proto každá dvojice x, y
vyhovující jedné z obou rovnic, vyhovuje i druhé; takových dvojic je však nekoneč
ně mnoho. To znamená, že každý bod jedné přímky je i bodem přímky druhé,čili
že obě přímky jsou totožné. "Toostatně poznáme ihned podle věty 6a.

Poznámka. Rovnoběžnostobou přímek z příkladu 4b plyne i z toho, že
přímky mají stejnou směrnici. První se dá totiž napsat ve tvaru

y=7*+t*
druhá ve tvaru

Ymi Tre
Je tedy směrnice první přímky ;- a směrnice druhé přímky +£ — $. Obě přímky
jsou proto rovnoběžné s touž přímkou p', která prochází počátkem a má směrnici
š3 tedy jsou i vzájemně rovnoběžné. Protože každá protíná osu y v jiném bodě,
jsou různé.

(Pokračování)

Jaroslav Chudý, Praha:

Nomogramy
(Pokračování)

Tak např. již pro uvedený vztah V = SZ volímegrafickýpapírpodle
3 ——

rovnic č —aS,my=P v; moduly «, Bnajdeme zase z podmínky dané intervaly
0< SS 10, 0OS VS3 a velikostí obrázku 5 cm X 6cm. Dostaneme tak

« = 5 = 0,5; = 6 — 3. Zobrazovacírovnice mají tedy tvar č =0,5$,3
3

n=3 VV*.Grafický papír definovaný těmito rovnicemi sestrojíme tak, že určíme
nejdříve dělení na osách č, m. Dělení na ose (č) je měřítko (dělení rovnoměrné);
pro dělení na ose v si sestavíme tabulku (zaokrouhlováno na dvě desetinná místa):Vo|01102103104| 05|06107.108|09| 1W2| 0| 0,01| 0,04| 0,09| 0,16| 0,25| 0,36| 0,49| 0,64| 0,81| 1yVF0| 0,21| 0,34| 0,45| 0,54| 0,63| 0,71| 0,79| 0,86| 0,93| 13|vz0| 0,64| 1,03| 1,34| 1,63| 1,89| 2,13| 2,36| 2,59| 2,80| 3
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1234567080910
Obr. 4

V 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3

V?|1,441,96| 2,56| 3,24| 44,84| 5,76| 6,76| 7,84| 9
38..
VV?1,131,251,371,48| 1,69| 1,69| 1,79| 1,89| 1,99| 2,08
8. X
3,V?3,39| 3,75| 4,114,44| 4/77| 5,07| 5,37| 5,67| 5,97| 6,24
Příslušnýgrafickýpapír je zobrazenna obr. 4. Grafpro nášvztahV = = E

lze nyní sestrojit dvěma způsoby:

a) metodou kót. Kótě O

S = I odpovídákóta.V= z I = 0,09
S = 2 odpovídá kóta V = 0,27
S = 3 odpovídá kóta V — 0,49 atd.

Výhodnější je však druhý způsob:

b) metodou souřadnic. Hledejme vztah mezi souřadnicemič, »,
vy fy Vav v S s .proněžč —0,5S;m—3v?„přičemžV=©|/>„Nahradíme-livtomto
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8

vztahuS = 28, V-| „platíproč,» relace

VGT(3

np.aě VE(3)-57 9 -| Š
Ihned vidíme, že grafem našeho vztahu bude přímka jdoucí počátkem o směr

3

28
T

odtud

nici A= VÍ — 1,24. Pro zakreslení této přímkystačíznát kroměpočátkuještěT

jeden bod, třeba bod, pro nějž č — 5, 1 = 5. 1,24 = 6,2. Pomocí grafu snadno
odečítámehodnoty S, V, je-li dána jedna z nich; tak třeba pro S = 7 je V- 1,8,
nebo pro V = 2 je S- 1,7 atd.

Z grafických papírů se kromě milimetrového užívá často papíru logarit
mického a semilogaritmického. Popišmesi krátcejejichkon
strukci a užití.

Logaritmický papír je definován rovnicemi

S—=a.logx; m—=B.logy.

Podle těchto rovnic nanášíme na osy (8), (m)násobky dekadických logaritmů. Papíru
užíváme s výhodou při zobrazenízávislosti podle vztahu

y=ax", kde a>> 0, x >>0, n reálné.

Logaritmováním tohoto vztahu dostáváme

logy = loga + n.logx.
Zavedeme-li do poslední relace místo proměnných x, y proměnné č, m, získáme
rovnici

n= E nE+Bloga,
P

vyjadřující přímku o směrnici A = ha úseku g —=B log a na ose (m).

Na obr. 5 je sestrojen logaritmický papír definovaný rovnicemi č = 5.log x,
m= 5 .logy. Protože log I = 0, bude mít počátek souřadnicového systému kóty
x = I, y =. Osu (8) kótujeme podle rovnice č = 5 .log x; tak např. bod osy
(©)o kótě 2 bude mít souřadnici 5 .log 2 — 5.0,301 -—-1,5. Vlastnost charak

teristiky dekadických logaritmů, vyjádřená rovností log 10" x = 1 + log x (pro 1
celé) se projevuje v tom, že souřadnice bodů o kótách x, 10. x, 10%.x,...., se liší
o 5, 10, 15 (cm) atd. Protože pro x >> I je log x >>0, bůdou body o kótách větších
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než 1 vpravo od počátku; poněvadž pro 0 < x < I je log x< 0, budou body
o takových kótách vlevo od počátku. Analogicky kótujeme osu (m). V síti našeho
obrázku jsou silněji vyznačeny přímky jdoucí body o celočíselných kótách od jedné
do deseti a jejich desetinásobcích, slaběji přímky jdoucí body o kótách 1,2; 1,4;
1,6; 1,8; 2,5; 3,5; 4,5 a jejich desetinásobcích. Je samozřejmé, že papír dává tím
lepší výsledky, čím je jeho síť hustší a moduly větší. Abychom zobrazili již dříveSs.. Leo
uvažovanývztah V = s] = „+4.V= —S? (x je představovánoproměn6r2. . l ,
nou S, y proměnnou V), logaritmujemejej: log V = log EV + 3 log S a naT

a
hraďme v něm proměnné V, S proměnnými č, w podle rovnic log S = 5

logV= >- Dostanemetak

K 3 ltj. = —á +5 —.
5 „ U 7 ? 67

Ape+2
5 67 2

x X
CON

9
4 5 (i y=7pF=n <l ,

4 S S 100 , .

Obr. 5. Grafyy = o MX, = ALY= 6 = „yp= Ve (zmenšenona polovinu).x

. . vs v . . 4 l

Tato rovnice vyjadřuje přímku o směrnici A= aúseku g—> log- — =T

== —5,13 (cm). Protože tento bod osy (1) je mimo náš,obrázek,sestrojme si dva body
této přímky, třeba pro £; = 4, č, —8; pro ně je 1 = 6— 5,13 = 0,87; 2 =
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= 12— 5,13 = 6,87. V obrázku jsou vyznačeny ještě grafy vyjadřující vztahy
00

= $ z 4" (objem koule),y = «*(plocha čtverce),y = V= .x

Papír semlogaritmický je definován rovnicemi

E—=ax, n=Blogy.
Na osu (č) nanášíme násobky x, na osu (v) násobky logaritmů y. Papír je výhodný
pro zobrazení vztahů

y = a.b*, kde a >>0, b >>0, x libovolné reálné.

Logaritmováním tohoto vztahu získáme totiž log y —loga + x .logb; odtud
vyjádřením pomocí č, » získáme

= loga+ -ogb, tj. M= gb. E+ Bloga,

což je přímka o směrnici A= £ log b a úseku g = P log a. V obr.6 je sestrojen

-2.3

l000 4 8 12 = LL

Y (5 XJÍ
100 , .

Obr. 6. Grafy y = 2.3x,y = (83s (zmenšeno na polovinu).3

semilogaritmický papír podle rovnic č = 0,5 x; w — 5 log y a jsou v něm sestro

jenygrafyvyjadřujícívztahyy —2.3*;y = (E3
Z grafických papírů lze běžně koupit milimetrový papír a papír logaritmický

i semilogaritmický (např. v prodejně v Praze II, Na příkopech 8)pro modul 10 cm.
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Cvičení. 1.Na formátuA4sestrojte sinový papír definovanýrovni
cemi: 8 = sin x. 25 (cm), = y . 1 (cm). Ukažte, že na tomto papíře se zobrazují
přímkamivztahyy —a.sin x+ ba zobrazte vztahy:y = 20 sin x; y = 12sinx —
+ 23y —5G3-—2sin x)!

2. Sestrojte mocninový papír definovanýrovnicemič = «x*.0,05(cm),
m= 9. 0,05 (cm) a ukažte, že se na něm zobrazují přímkamivztahy a x* + by* =
— X ooŮ E L 3 , »
= c. ZobraztevztahyT007 %47 l; z84 + 304 7 l (jaké křivkypředstavují
tyto rovnice v pravoúhlém souřadnicovém systému x, y?).

(Pokračování)

Ing. Emanuel Klier, Plzeň:

Pythagorovy a Heronovy trojúhelníky

Pythagorovy trojúhelníky jsoutakovépravoúhlétrojúhelníky,
jejichžstrany a tedy 1obsah jsou dány racionálnímičísly. Heronovy troj
úhelníky jsou takovékosoúhlétrojúhelníky, jejichž strany a obsah stanovený
Heronovým vzorcem P = Vss — a) (s — b) (s — c), kde a, b, c jsou délky strana+b+c. , VON
a$————37 »Jsoudány racionálnímičísly.

V tomto článku budeme tak nazývat trojúhelníky, jejichž strany 1 obsah jsou
dány čísly celými.

Pythagorovy trojúhelníky. Poněvadž pro zcela libovolná čísla x, y platí identita

(až + 9")? = (4 —9")? + (2xy)?»
můžemečísla a, b, c

c=ai*+), a=a%—y, b=2xy (1)
považovat za délky stran Pythagorových trojúhelníků. Je zřejmo, že mají-li být a,
b, c co nejmenší, musí být nesoudělná (bez společného dělitele) a pak celá kladná
číslax, y musí být rovněžnesoudělnáa nadto různé parity, tj. nesmí být
obě sudá nebo obě lichá.

Je zajímavo,že součin abc je vždy dělitelný šedesáti. Dů
kazy toho bývají dost složité. Jednoduše dokážeme toto tvrzení takto: Součin abc
pišme takto

abc — 2xy (1* —9?) (1 + ?) — 2(x%y— xy).

1) Je-li tvrzení správné, pak pro libovolné číslo N musí rozdíl N$ —N končit nulou, čili
být dělitelný deseti. Ale N5 —N = (N— IDNŇN+ DN? + DD.Zčísel N— 1,N,N +1
je nutně aspoň jedno dělitelno dvěma (jsou to tři po sobě jdoucí čísla). Není-li N dělitelno
pěti (je-li dělitelno, pak je důkaz ukončen), má tvar 5k + 1 nebo 5k + 2. V prvém přípa
dě je N — 1 nebo N + 1 dělitelno pěti. V druhém případě je N? + 1 = 25k? + 202 +
-+ 4 + 1, tedy dělitelno pěti. Tím je tvrzení dokázáno.
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v v
Poněvadž číslo a jeho pátá mocnina končí toutéž číslicí), končí xy toutéžčíslicí

jako xy a také jako xy*, končí rozdíl x*y — xy* nulou, tedy součin abc je děli
telný deseti. Kromě toho dvojka je před závorkou a při libovolných číslech x, y
je z čísel xy, x + y, X —y aspoň jedno dělitelno třem1.*)Je tedy součin abc děli
telný šedesáti.

Tab. I. Pythagorovy trojúhelníky

III IV V VI VII VIIIIII 
1|2|1|2 1|2 1|2| 3 1|2|3| 4 1 | 2 |3

x 2| 3, 4 5 6 7 8 92xy4|12|8|24| 20| 40| 12| 60|28| 56| 8416)4880| 1123672| 144
ab6| 30| 60| 84[210(180|210|330(630(924| 546| 504(1320|1460| 840|1386|2340|1224
V tabulce I je uvedeno 18 Pythagorových trojúhelníků. Poznamenejme, že

tabulkou jsou také dány goniometrické funkce (jako poměry stran) racionálné.
Podle téže tabulky se zdá, že c je buď dělitelno pěti, nebo že je to prvočíslo, ale

vždy tvaru 41 + 1. O prvočíslech tohoto tvaru tvrdil Fermat a teprve
Euler podal důkaz, že se dají rozložit na součet dvou čtverců, takže v řadě c
jsou všechna prvočísla tvaru 47 + 1. Kromě nich jsou tam čísla dělitelná pěti
a jiná. Nejmenší takové dostaneme pro x — II, y — 10, c = 221 = I3xI7.

Uveďme historickou poznámku. Volme x = 2%"7",y = I,-pak je a = 2" — I,
b=2. a" c =27 + 1. O číslechtvaru 22“+ 1 se Fermat domníval, že
jsouprvočísla.Je tomutak pro 1 = 0 až 4. Pron—5jec=2* +1 =
—=4294 967 297. Euler dokázal, že toto číslo je součin c — 641 X6 700 417; není
tedy prvočíslem, ani není dělitelno pěti. Oba činitelé jsou však prvočísla.

Heronovy trojúhelníky dostaneme skládáním dvou Pythagorových trojúhelníků.
Zvolme dva Pythagorovy trojúhelníky. Zvětšeme (lineárně) jeden pkrát, druhý
gkrát tak, aby měly společnou jednu odvěsnu. Tu považujme za výšku v, trojúhel
níka, jehož dvě strany a, b jsou přepony obou Pythagorových trojúhelníků a stra
na c je součet nebo rozdíl druhých dvou odvěsen. Jinak řečeno: K společné

2)Není-li žádné z čísel x, y dělitelno třemi, je x — 3k + 1, y = 3+ 1. Jsou-li obě se
shodnými znaménky, je rozdíl dělitelný třemi. Jsou-li s protivnými znaménky, je třemi
dělitelný součet.
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odvěsně jednoho trojúhelníka připojíme druhý vpravo nebo vlevo. Obsah výsled
ného trojúhelníka Heronovaje součetnebo rozdíl obsahů obou Pythagorových troj
úhelníků. Obsahy Pythagorových trojúhelníků jsou v poslední řádce tab. I. Jeden
úhel je shodný s úhlem jednoho Pythagorova trojúhelníku, druhý je buďshodný,
nebo se doplňuje s úhlem druhého Pythagorova trojúhelníka na 180“ a třetí je
buď součet nebo rozdíl druhých dvou úhlů Pythagorovýchtrojúhelníků.

Právě nalezená množina Heronových trojúhelníků má jako podmnožinu troj
úhelníky Pythagorovy.Jinou podmnožinoujsou Heronovy rovnora
menné trojúhelníky, kterévzniknoupřiloženímdvoushodnýchPytha
gorovýchtrojúhelníků k sobě. Další podmnožiny jsou Heronovy troj
úhelníky ostroúhlé a tupoúhlé ato kekaždémuostroúhlémupří
sluší jeden tupoúhlý.

Celou množinu Heronových trojúhelníků můžeme uspořádat takto:
Vyjdeme od Pythagorova trojúhelníku I podle tabulky I. Z něho odvodíme dva

trojúhelníky rovnoramenné. Trojúhelník I zvětšíme třikrát a připojíme k němu
dvěma způsoby trojúhelník II, o odvěsně 12. Vzniknou trojúhelníky, jež symbo
licky označíme 3I + III. K pětinásobnému I připojíme trojnásobný II se spo
lečnou odvěsnou 15 a konečně k pětinásobnému I připojíme čtyřnásobný II se
společnou odvěsnou 20. Tím dostáváme desetičlennou skupinu Heronovýchtroj
úhelníků, uvedenou v tab. II.

Tab. II. Heronovy trojúhelníkyI+I3ITII 4ITIIF51+311| F51-+4M
v 4 3 12 15 20

5 15 20 25 25

b 5 13 13 39 52

6 8 4 14 11 21 16 56 33 63P1212248466126120| 420| 330| 630
Podobně přiřazujemek trojúhelníku I trojúhelník III1, pak IVI atd. "ím vy

tvoříme všechny Heronovy trojúhelníky příslušné k trojúhelníku I. Zcela stejným
způsobem vytvoříme desetičlenné 'skupiny příslušné k trojúhelníku II, dále ke
III atd.

Početní vyšetření. Výškou v, = v rozdělí se trojúhelník na dva pravoúhlé troj
úhelníky. Bude-li daný trojúhelník ABC racionální, budou oba tyto pravoúhlé
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trojúhelníky rovněž racionální. Není totiž možno, aby úseky Vaš — v?, Vb*— v
na straně c byly iracionální, když jejich součet nebo rozdíl má být racionální c

o)2
Vyjádřeme strany obou pravoúhlých trojúhelníků výškou v a funkcemi úhlů «,

B. Bude tedy:

a nemůže být v iracionální, když obsah má být racionální.

v v

= 8 b= dna? c= v(cotg« + cotgp).
Poněvadž všechny goniometrické funkce lze vyjádřit racionálně užitím tangent

nebo kotangent polovičních argumentů, dostaneme:„2ĎB;6=2cote Ž|.
o=7|es3+e):bos +s7):2

c=zes > —(tg2] + (ots> —s5)| .
Položme

cotg— =u, cotgL- —r,
2 2

takže, ok
Označení prvků trojúhelníka ABC volme tak, že úhel je ostrý. Pak r = 1.

Je-li úhel « tupý, pak pod « rozumějme příslušný ostrý úhel vnější a bude tedy
u = 1. Strana c je pak součet nebo absolutní hodnota rozdílu obou úsekůHY
poněvadž může nastat případ, že

C=—
2

l 1p—— <4— -—.
ť U

Obsah trojúhelníka je3-8jehel
Aby bylo zřejmo, jak Heronův vzorec se stal racionální, vyjádřeme (podle toho,

volíme-li znaménko —+či — ve výrazu (2a) pro c):
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a) Pro znaménko + dostaneme:
v v l v l

s=73(614,se- |), s—b=7|(-%)
« o vs

—====—

-|= = s|=
dn

Pak je

P=|G-aGC-4G-9=z|e ee Do
v (t-bu)(uTD od l IV ov4 ru -A A):(-)|7e

kde horní znaménko platí pro případ a), dolní znaménko pro případ b).
Množiny ř, u jsou všechna racionální čísla s výjimkou ř = 0, u — 0. Můžemevšakkezvolenémurnebo«přiřaditř,u,takto:Místoúhlů«,© zaveďmeúhly

909 — «, B, nebo a, 90" — B, nebo 90" — «, 90“ — (3.Pak bude

B “t=oote>, u=cote>,
o o Byt+l

1—ots[4 5 =1
(3)=c12U= cotg(5 -Z

u- I
2

L1>U1jsou tedy zas čísla z množin 7, u. Zavádí se však jimi roztřídění příslušných
racionálních trojúhelníků.

Heronovy trojúhelníky dostanemetakto:
1. Volme dvě dvojice celých nesoudělných čísel různé parity X1> V415X3> Y2.

2. Za t, u dosadmedo rovnic (2) a (2a)buďjejich podíly5 - „nebo podle1 2

(3) poměry součtů a rozdílů.
3. Určeme dvě číslap, g tak, aby v v rovnicích (2) a (2a) bylo p-násobkem jme

novatele ve výrazu pro a a současné g-násobkem jmenovatele ve výrazu pro b.
Pak rovněž podle rovnic (2) a (2a) je strana a p- násobkem čitatele a také b je
g- násobkem čitatele. "Tím jsme docílili toho, že při celých číslech X1,Y1) X5 W
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jsou a, b, c, v rovněž čísla celá. Pro c ovšem nutno uvažovat pouze absolutní
hodnoty.

Celkem mohou nastat případy uvedenév tabulce ITI.

Tab. III.

1 2 3 4

; X XL X TIM X1TM
M M X17 M X1M

" X2 X2T 9 X X1T
W X23 W M X2 Da

v 2PX1Y= 2DX1Y1= > 2p (x —v?) = PíxŽ —v) == 29%) = gl%— 9?) = 24%; = glxz"—z?)

a PČ +v) PA +1) Plx +Vi) plx?+9)

b g(x + Yz?) g(x? + 92?) g(x + Va) gy? + 92)

c PX —yj?) PA —3?) 2DXM 2DX1Y1£ 4x" —92) + 24% + 4x" —") + 24%),

CD£ z

Tato tabulka není však nic jiného než na počátku popsané seskupování násobků
Pythagorových trojúhelníků, jak je zřejmo z výrazů pro a, b, c, v v tabulce III
a z rovnice (1).

Zvláštní případ nastane pro t = m = 1. Pak je totiž1

v=2pxi= 2409, Balm +), c=410—.
To však je g-násobný pravoúhlý trojúhelník s přeponou b, o němž byla zmínka

; . 14 X ., ; v
v prvním odstavci článku. Pro « —— = dostaneme trojúhelník s přeponoua.

M
Také pro

+1 X1+ lATA nebope" bm
t— 1 X1—W u—1 X2 DY

2 A 2, , , v w .v K

dostanemepravoúhlétrojúhelníky,nyní všaks přeponou c. Je totiž cotgz
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cotg > + 1 M o

= —————————= cotg (ss —z] a tedy « + B = 90" a podobně pro —.+ Boo 2 2cotg
Pro r = u dostáváme podle (2) a tabulky III rovnoramenné trojúhelníky dvo

jího druhu: buďa = v, nebo b = v.
Tyto dva trojúhelníky s ostatními osmi (tabulky III) jsou onou desetičlennou

skupinou, o které byla dříve zmínka.
Vyjádříme-li obsah trojúhelníka racionálně v x, y, objeví se faktory xy, x* —y?

a o těch víme, že aspoň jeden je dělitelný třemi, aspoň jeden je sudý, takže obsah
Heronových trojúhelníků je vždy dělitelný šesti.

Příklad. Volme x, = 6,y, = I, x —3, 4, —2. Podle tab. ITI, sloupec 1,
je p = g=1, v = 12 a dále a —37 b = 13 a buď c =35 + 5 = 40, nebo
c — 35 — 5 = 30 a podle tab. I jsou v dříve uvedené symbolice tyto trojúhelníky
W1£ II. Jejich obsahy jsou 240, 180.

Kdybychomužili těchžehodnot x, y pro sloupec 4tj.t = Ť,4=?, dostali
bychom při p = 1, g—=7 výšku v = 35, velikosti stran a — 37, b = 91 a bud
c = 12 + 84 = 9, nebo c = |12— 84 = 72 takže tyto trojúhelníky můžeme
složit z trojúhelníka VI a sedminásobku II, tj. VÍ + 711. Jejich obsahy jsou
1680, 1260.

Ale tytéž trojúhelníky dostanemese sloupce 1 přitěchžet, u, tj. x = 7,y1 =5,
Xg= Baw, = 1, p=1, g=7, v = 70, a = 74, b = 182a buď c = 24 + 168 =
—=192, nebo c — 24 — 168| —=144. Jsou to dvojnásobné trojúhelníky jako dříve
ato proto, že čísla x, y byla vesměs lichá (stejné parity) a stačilo volit p =%3,
g=2 b , P..

Poznámka. Poloměrykružniceopsanér = P a vepsanép =- dajíse
rovněž vyjádřit racionálně v 7, u nebo x, y. Také je možno vycházet místo od
výšky v od poloměrů r nebo p, což přenechávámečtenáři.

Ctibor Černoch, Litovel:

Objem komolého jehlanu

Autor zaslal redakci Rozhledů obsáhlou práci o objemech jehlanů, komolých jehlanů
a těles, jimž říkáme prismatoidy. V Rozhledech není možné uveřejnit celou práci, a proto
redakce z ní vybrala několik nejpodstatnějších částí.

Autor nejprve vyvozuje věty, které jsou čtenářům Rozhledů známé, ale které
pro úplnost uvedeme.

Věta1. Dva navzájem podobné trojúhelníky mají: a)
sobě odpovídající strany ve stejném poměru; b) sobě
odpovídající výšky ve stejném poměru, který je roven
poměru sobě odpovídajících stran.
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Poznámka. Víme, že se tato věta dá rozšířit na všechny úsečky, které si
v podobných trojúhelnících odpovídají.

Věta2. Poměr obsahů dvou podobných mnohoúhelníků
je roven poměru druhých mocnin sobě odpovídajících
stran.

Obsahy podstav komolého jehlanu, jehož výška je v, označme Z, z, (Z > 2).
Potom jeho objem je vyjádřen vzorcem

V=tw(Z+2+|Za). (1)
A nyní dokážeme několik vět. Přitomje snaha odstranit odmocninu zevzorce(1).

Jde tu o výraz VZz, který je střední měřickou úměrnou obou podstav.
Předpokládejme, že máme trojboký komolý jehlan. Podstavné hrany větší pod

stavy označmea, b, c a podstavné hrany druhé podstavy označme a', b', c'. Výšky
V první podstavě na strany a, b, c označme po řadě v,, 73, v, a jim odpovídající
výšky druhé podstavy označíme 0%;07;v.. Poněvadž obě podstavy jsou podobné
trojúhelníky, platí

ad=ka,b = kb,c = kc; (2)
Va= vy) V = Av, V = AU,

kde k je nějaké kladné číslo. Tyto vzorce jsou důsledkem věty 1.
Počítejme nyní

Vs = av, dva — |/avaka. ko ŘaVa | Va | VAV 2 2 2 2 2 2 2
Stejným způsobem (nebo cyklickou záměnou) můžeme dostat

VZz= P „bmCW. W2 2 2
což je jistě zajímavý výsledek. Vyslovíme jej větou:

Věta3. Střední měřická úměrná obsahů dvou podob
ných trojúhelníků se vypočítá, jestliže stranu (atolibo
volnou)jednoho trojúhelníka násobíme poloviční výš
kou, sestrojenou v druhé podstavě k odpovídající
straně.

Poznámka. Iracionálního výrazu jsme se zbavili jen zdánlivě, neboť je
skryt ve výrazechv; 033...

Vzorec (1) můžeme nyní pro trojboký komolý jehlan s použitím vzorců (2)
upravovat postupně takto

a'vz, AV
2 T2)eAVa

V=jvÚZ+ 2+|Za) =o (2+
2

=iv[7+i S) toZa+849,
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Poněvadž však podle rovnic (2) je

nabude vzorec pro V tvaru
"2

V ezi+ + | (3a)a a?

Jinak se dá tento vzorec napsat ve tvaru

, a a?

Zajímavé je, že se těmito vzorci dá vyjádřit objem jakéhokoli komolého jehlanu,
a to si v dalším odůvodníme.

Mějme »1-bokýkomolý jehlan. Podstavné hrany (i jejich délky) na jedné pod
stavě označíme a, b, c, a podstavné hrany druhé podstavy označíme a“, b',
C'; Poněvadž to jsou podobné »-úhelníky, platí

a = ka, b' = kb, c = kc,

Označíme-li Z, z obsahy těchto podstav, platí podle věty 3
"2 „2 „2

a b C

Objem V tohoto jehlanu je dán vzorcem (1) a ten budeme postupně upravovat:

= jWZ+ z + (Za) = Z + BZ+ BZ)=
/a a?

= JoZ(1+ k + R= vezi +—+ (4a)a a“

čímž je důkaz proveden. Rozumí se, že bychom vzorec (1) mohli uvést také na
tvar

«

2

V= ios[i+24 | (4b)a až

Nakonec si čtenáři mohou dokázat několik jednoduchých vět.

1. Střední měřická úměrná dvou podobných obdélníků se vypočítá, jestliže
délku jednoho obdélníka znásobíme šířkou druhého. (Jak je -to s dvěma čtverci?)

2. Střední měřická úměrná dvou podobných lichoběžníků je rovna součinu
střední příčky jednoho a výšky druhého.

3. Střední měřická úměrná dvou podobných pravidelných mnohoúhelníků je
rovná součinu polovičního obvodu jednoho a poloměru vepsané kružnice dru
hého.
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Dr. Miroslav Jiroušek, Olomouc:

Dělitelnost čísly tvaru 102 +1, 10+ 9, 10m+7,
1071+3 (m=0)

(Dokončení)

III.

Ze vztahu (7) a (9) plyne vztah
N = ION, — 3n,b (10)

a odtud podobně jako v případu I plyne:
VětaIII. Číslo N=10a -bb je dělitelno číslem 1,=1l0m-7

(7= 0), je-li jím dělitelno číslo N;= a —bk,kde k =3m+2.
Postupujeme tedy tak jako při zjišťovánídělitelnosti číslem 37,, ale rozhodujeme

podle toho, zdali číslo N, je dělitelno číslem 7,.

Příklad 3. Zjistěte, zda je číslo N — 58 973 dělitelno číslem 1, = 17.

N = 583973= 10.5997+3 = 1044), a —5897,b=3
n,=17—=10.1 7 = lOm 7, m-=1
3n,—Bl =—=10.5+-1= 106-1, Ř —3m+2=5.

Zápis (schematicky):

N=58973.5 = 15
—15

5882.5 = 10
—10

578.5 = 40
—40
17=1I.1.

Číslo N = 58 973 je tedy dělitelno číslem 17.

IV.

Ze vztahu (7) a (9") plyne vztah
N = I0N, —3n,b (10)

a odtud podobně jako v případu II plyne:
VětaIV. Číslo N = 102+b je dělitelno číslem m = l0m+

+ 3 (mz 0), je-li jím dělitelno číslo Ni = a+ bk,kde A=
= 3m+.

Postupujeme tedy tak jako při zjišťování dělitelnosti číslem 3»;, ale rozhodu
jeme podle toho, zdali číslo N1 je dělitelno číslem 7.



Příklad 4. Zjistěte, zda je číslo N — 58 851 dělitelno číslem 1; = 13.

N =58851 — 10.5885 + I — 104-4- b, a —5885, b= 1

ni3—=13=10.1+3=lOm+3, m=1
3n;= 39=40—1=10.4—1=1I06-—1, k —3m+1=4.

Zápis (schematicky):

N =5885,1.4—4
+4

588 9.4—36
+36
624.4=16
+16
( 78.4=32
+32
(39=13.3

Číslo N = 58 851je dělitelno číslem 13.

Poznámka. Ze vztahů (10) a (10")vidíme, že věta III. a IV. poskytuje
možnost rozhodnout také o dělitelnosti třemi, avšak pro zjišťování, zda je dané
číslo dělitelno třemi, těchto vět nepoužijeme, neboť pro ten případ známe jedno
duchý znak dělitelnosti.

Výsledek celé úvahy shrnujeme takto:

Číslo N = 104+ b je dělitelno číslem tvaru 1 = lOm+ 1
nebo 4, = l0m+ 7, je-li jím dělitelno číslo N, = a —dR,
kde k = mnebo k = 3m> 2.

Číslo N==104+ b je dělitelno číslem tvaru 2 = l0m+ 9
nebo 2 = lO0m+ 3, je-li jím dělitelno číslo Ni=a- BěŘ,
kde k = m1 nebo k = 31 + L.

Odtud plyne jednoduchý návod pro postup v jednotlivých případech:
Od čísla tvaru 2, = 10m + 1 nebo od trojnásobku čísla tvaru 1, = 10m + 7

odtrhneme poslední číslici (1) a dostaneme číslo k — m nebo A = 3m + 2; pak
zjišťujeme, zdali číslem 1, nebo 1, je dělitelno číslo N, = a — bŘ. V kladném
případuje jím pak dělitelno také číslo N.

K číslu tvaru 149= 10m +- 9 nebo k trojnásobkučísla tvaru 2; = 10m + 3 při
čteme číslo 1 a pak odtrhneme poslední číslici (0) a dostaneme číslo £ — m+ 1
nebo £ = 3m + 1; pak zjišťujeme, zdali číslem 7, nebo 7; je dělitelno číslo
N1 = a = dk. V kladném případuje jím dělitelno také číslo N.

Pomocí následující tabulky lze vyslovit znaky dělitelnosti čísly tvaru 24 =
= 10% + 1, n; = 10m + 3, n, = 10m + 7, ng = 10m + 9 a menšími než 100.
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i | I

n = | H3= | | HH— imm| 10m+1)*|=10m+3)R(=10m+7Roj=1dm+9,Ř
]0——3172| 931

1 11 1 13 4 17 5 19 22|2=37|2237| 27=388 2933 313|33=3.11|103711| 39=3.13|44 41A4313|..4714| 49=755| 51=3.17|55316| 57—3.19|175966616|63=327| 196720| 69=3.23|77 717 7322| 77=7.11|337988| 81=388325| 87=3.29| 268999.|91=7.13|9| 93=3.31|289729| 99—9.11|10
Věta I. Věta IV. Věta III. Věta II.

Údaje tištěné ležatým písmem jsou pro skutečný výpočet méně významné
a jsou uvedeny jen pro úplnost.

Pomocí tabulky lze vyslovit např. tato pravidla:
Číslo N = 104- b je dělitelno číslem 31, je-li jím děli
telno číslo N; = a —3 (podlevětyI).
Číslo N= 10a+5 je dělitelno číslem 13,je-li jím děli
telno číslo Ni = a + 4(podle větyIV.).
Číslo N = 104+b je dělitelno číslem 7, je-li jím děli
telno číslo Ni = a —2b (podlevětyIII.).
Číslo N = 104+ b je dělitelno číslem 19,je-li jím děli
telno číslo N, = a + 2b (podlevětyII.).

Inž. František Mádle, Praha:

O permutacích

Ve výkladechmatematikyna jedenáctiletkáchje kombinatorice čili
nauce o skupinách vymezenjen poměrněmalý rozsah.Např. per
mutace s opakováním jsouobsaženyjen v úlohách,ačkolivsi zasluhují
širšíhoobjasněnía o absolutních permutacích a inversích
V permutacích není vůbec zmínky. Přitom inverse v permutacích mají
svůjvýznamv nauce o determinantech a jsou důležitépro řešení
celé řady úloh.

V tomto příspěvku se dotkneme blíže zmíněných pojmů.
1. Permutace s opakováním vzniknou ze základní skupiny » prvků

A Ga) . . .j Cs by, Da) ... .j Das C1>Co .. .j C,s .. . 3 (1)
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kde
Ď+g+7 =,

jestliže určitý počet prvků bude stejných.
V případě, že v oné základní skupině je z prvků vesměs různých, pak počet

příslušných permutací (přestav) je dán vzorcem
Par=n!

Přitom částečná skupina p prvků ag, ds... , a, má p/ svých vlastních per
mutací a každá z těchto „,„částečných““permutací je zřejmě v souhrnu z/ celko

, P w v P, n!

vých permutací obsaženav počtu p = VY
Jestliže se nyní ztotožní oněch p prvků, tj. aj —4d+—... = 4, =a, pak

všech p! jim příslušných permutací se stane stejných a z dřívějšího počtu 1/
permutacívšech2 prvkůzákladnískupinyzůstane různých permutací
jen počet

/po
n p!

Např. při základní skupině prvků ay, az, dz, b, kde n = 4, p = 3, bude v pří
padě různých prvků celkem 1/ — 4! = 24 vesměs různých permutací

a, dz d3b dz A1d3Ď d3 A, a,b b a) d2dz

a, d,D az a, a,b az ds a,b az b dyd3dz

A1A3dz D A; d3 a, b ds a2 a,b b dx d1 dz

a, d3b ds as a3b az ds dob di b d2d3U1
a,b d+ds a,b d1ds azb ads b d3d1dz

a,b d3ds a,b d3d1 a3D dzd1 b azdzdy.

Skupina prvků G1,dz;a; má p! = 3/ = 6 svých vlastních permutací

A1 d2 dg dy A1 A3 A3 A1 Az

d1 d3 dz da d3 di da dz dj

a každá z nich (např. a, d2d3) se v souhrnu 4/ — 4! — 24 celkových přestav

břevuj "t n
ODJEVUJEV poctu p — 3!

Ztotožní-li se nyní ony tři prvky dy = dz — ds = a, dostáváme tyto čtyři různé
permutace:

= 4, jak je vyznačeno podtržením.

aaab, aaba, abaa, baaa.

Podobně,bude-li v základnískupině(1)dalších gprvků db;—by=...=b, =b
stejných,bude počet různých permutací z n prvků, kdeýp
prvků je stejných jednoho druhu a g prvků stejných
jiného druhu, rovenčíslu
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a v případě ztotožnění i r prvků c = Ca—.... =c, —c je počet růz
ných permutací z 2 prvků, ve kterých je p prvků stej
ných druhu a, g prvků stejných druhu bar prvků stej
ných druhu c roven

n!
(D> G, 7) M

P pl g!r!
a tak dále.

Tolik tedy stručně o permutacích s opakováním.
2. Absolutní permutace jsou takové, v nichž žádný prvek není na témže místě

jako v původní skupině. Je zřejmé, Že tedy mezi absolutní permutace nemůžeme
zařadit původní skupinu.

Uvažujme absolutní permutace z prvků

djs dgx +++ G1—1,An

a jejich počet označmeP/ ; pro něj si odvodíme rekurentní vzorec
následující úvahou:

ZřejměP: = 0, P3 = I, P = 2; v dalším tedynechť 1 = 4.
Máme-li prvky G1;Gs3.. -> Gn—1,G, V jedné řádce postupně za sebou, pak do

druhé řádky mohou přijít jen takové permutace, v nichž žádný prvek nebude
shodný s oním, který v první řádce stojí nad ním. Na první místo druhé řádky
může přijít tedy jen jeden z prvků dz,d3,... a, lhostejno který; dáme tam
např. prvek ap. Potom pod další prvky první řádky vstoupí v druhé řádce prvky
G1 A335.+. >Ga, OVŠem ve smyslu absolutních permutací.

Utvoříme-li všechny absolutní permutace z (1 — 1) prvků

Aa)Aa .. . 32

první řádky v počtu P/—1, a nahradíme-li v každé z nich prvek a, prvkem ag,
neboť prvek a, jsme již dali na první místo druhé řádky, pak dostaneme právě
ony permutace, které by mohly tvořit druhou řádku za prvkem ap, který je na
jejím prvním místě. Je zřejmé, že v těchto přestavách se prvek a; nemůže objevit
na jejich prvním místě ve smyslu absolutních permutací, poněvadž zde nahrazuje
prvek ap, který tam nemůže být.

Proto můžeme vzít v úvahu ještě další přestavy, v nichž na prvním místě per
mutací místo prvku a, bude prvek a; a za ním bude následovat vždy jedna z Piz
absolutních permutací (z — 2) prvků Ga;Gy3« ++>Gn.

Uspořádání druhé řádky začínající prvkem a, má podle toho celkem Př- +
+ Pž—, možností. Jelikož pak totéž platí i pro další řádky, které budou začínat
Prvky Gasd4s +++5 Gn, dostáváme vztah“)

*) Ponecháváme čtenáři, aby si vztah (2) dokázal matematickou indukcí.
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Př = (n— VD(Př + Přn2) (2),
Klademe-li v něm 2 — 1 místo », obdržíme

Pi—1= (n—2)(Př + Př)
a odečteme-li tuto rovnici od rovnice (2), máme

Pí = nPi—1+ Př — (n— 2)Pý-3. (3)

Je-li dokonce z = 5, můžeme pokračovat dále.
Položíme v rovnici (2) (7 — 2) místo z a dostaneme

Př- = (n —3)(Př3 + Pina) ;
sečteme-li tuto rovnici s rovnicí (3), vychází

Př = nPů-1 —Pi3 + (n— 3)Pi1. (4)

Pokračujeme-li tímto způsobem dále, získáme řadu rovnic

PŽ= nPi—i + Půna + (n —4) Ps =

= nPí-1— Pi-—5+ (n—5)Pr =

=nPii+(—VP2+2Pí
Jelikož při jednom prvku a; je P; = 0 a při dvou prvcích a;, a, máme P? = 1,
dostanemerekurentnívzorecurčující počet absolutních permu
tací z prvků vetvaru

Př=nPia+(—I (5)
Abychom vzorce (5) mohli použít 1 pro 1 = 1, položme P; = 1.

Rovnice (2) ukazuje, že číslo P) je dělitelné (n — 1) a z rovnice (5) je zřejmé,
že číslo Pnení dělitelné ani 1, ani PZ-+.

Ze vzorce (5) plynou tyto výsledky: P:=—0, Pž—=I, Ps=2, Pi=09,
P? = 44, P3 = 265, atd.

Tak např.počet absolutních permutacíčíslic 1,2,3,4je P31—4.24- (— 1)*=9
a příslušné permutace absolutní jsou:

2143 3142 4123
2341 3412 4312
2413 3421 4321

3. Inversí v dané permutaci rozumíme předcházení vyššího prvku
před následujícími prvky nižšími, jakkolivpoloženými.Vyššímprvkem
nazýváme větší číslici v případě, kdy prvky základní skupiny jsou tvořeny čísli
cemi, nebo u písmenkového značení prvků je vyšším prvkem ten, který je opatřen
větším indexem.
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Každá permutace obsahuje určitý počet inversí kromě základní skupiny, která
nemážádnouinvers. Základní skupina, čili hlavní permu
tace, má z prvků seřazenýchtak, že jejich indexy postupují vzestupně podle
čísel přirozené posloupnosti číselné

G15 A335 + ++ 3 An—1> A1..

Z této základní skupiny se dá (včetně jí) vytvořit v případě různých prvků
celkem 2! vesměs různých permutací a poslední (1/-tá) permutace bude mít obrá
cený pořad prvků než má hlavní permutace, tj. bude mít tvar

G, An—1> + + » Ao) G1

Je zřejmé, že tato poslední inverse obsahuje největší možný počet inversí.
Zodpovímesi dvěotázky:kolik činí největší počet inversí

v poslední permutaci azadruhé,kolik je všech možných
inversí celkem ve všech permutacích?

První úloha je jednoduchá. V poslední permutaci má první prvek a, proti
všem následujícím (1 — 1) prvkům (Z — 1) inversí, druhý prvek a,- vytvoří
(1 — 2) inversí atd., až konečně předposlední prvek a, proti poslednímu a, dá
jednu inversi. Je tedy počet inversí In2x Vposlední permutaci dán součtem čísel
přirozené posloupnosti číselné

nar=1+2+.41-24 MED
Řešení druhé úlohy vyplývá z následující úvahy. Každá následující permutace

je vytvořena z předcházející permutace změnou polohy jednoho prvku, tj. dva
prvky si přitom vymění vzájemně svá místa. Vyjdeme-li ze základní skupiny

G1) Ao3 + + + An—1) An

která nemá žádnou inverst, pak druhá permutace je

G1) A3 ++ + 3 A1). dn—1

a obsahuje jednu inversi a, A1—1.Další permutace má tvar

G1) A933 + + + 3 An—1) A1—2> An

a má rovněž jednu inversi a, —1,a,- atd. Při tvoření přestav ze základní skupiny
má tedy každá následující permutace proti předcházející svůj počet inversí buď
stejný, nebo zvětšený o l.

Tvoříme-li nyní permutace, počínaje permutací poslední

G1) dy—1) + + +) Ao) A1

ve které je — inversí, pak následující permutace je
nín — 1)

2

G,s An—15 ++ + 3 A1 Ao

44 Nn— 1 M v A4 3 s
a vznikáv ní D —1 inversí, jelikožodpadla možnost jedné inverse pře
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skupením G1,a, prvků as, ay. Další přestava je

GA GA1—1... 3 Ao da G

nín — 1)
2

přestavy, má tedy každá následující přestava proti předcházející svůj počet inversí
buď stejný, nebo zmenšený o 1.

Jestliže nyní sestavíme dvojice permutací tím, že spojíme první s poslední,
druhou s předposlední atd., bude součet inversí v každé dvojici stejný a to
nín — 1)“)

2

a má rovněž počet inversí — 1 atd. Tvoříme-li permutace z poslední

n!
>? dostaneme počet všech inversí I;Jelikož oněch permutačních dvojic je

ve všech permutacích vzorcem

I =ininín— 1),

Stanislav Horák, studujícíVŠP,Praha:

O součtech některých řad

1. Než přistoupíme k výpočtu součtů dalších řad, řekneme si, jak lze některé
zlomky vyjádřit jako součet nebo rozdíl dvou jiných zlomků. Vysvětlíme si to na
několika příkladech“).

Příklad 1. Jako součet dvou zlomků máme vyjádřit zlomek

FH
Jmenovatele lze rozložit

FH—1=(r+1).(r— 1.
Hledejme čísla A4,B tak, aby pro všechna r různá od 1 a od —1 platilo

l A B
RITUTILTIT

Protože pro tato r jeAn BoAr—-DŮ+BGr+1D.o r(4A+B)+B—-A
r-+ 1 r— 1 O r%— 1 m *— 1 ?

2)Uvědomtesi,žepronZ2 jen!sudéčíslo,takžemůžemetakovédvojicevytvořit.
1)NavazujinačlánekS.Horáka: O součtech některých konečných

řad, Rozhledy č. 9, str. 392, 1958.
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stačí k tomu, aby platilo
l A BBirr r-1

učinit
A+B=0

—A+ B=I.
Řešením této soustavy rovnic o dvou neznámých obdržíme

A = — B =

Tudíž „Lo l Ll 1
»R—1.Ar- 2Ar+D. 2 Ír—1l.7+1

Podařilose tedyzlomek„1 vyjádřit pomocí rozdílu1 —„1: 3 21" P ' r—L or+L'l
, v: l post dán 4 i

Poznámka: Podobněi zlomekT sedávyjádřitjakorozdíl >
l

-Ar+2'
Příklad 2. Jako součet dvou zlomků vyjádřit zlomek

7

FPr— 12
Jmenovatele můžeme rozložit v součin

P+- r—I2= (r—3)(r-+4).
Hledejme čísla A, B tak, aby pro všechna r různá od 3 a od —4 platilo

7 A BREar o3ra
Protože pro tato r je

A B r(A + B) + (44 —3B)„37T 7r+4 (r—3)(r+4)
stačí k tomu,aby platiloT A OB

r + r— 12 r—3 r+ 4
učinit

A+ B=0
4A—3B=7.
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Řešením obdržíme

a proto
7 1 M l

PRr—12. r—3. r+4'

Podařil tedy zl k ! vyjádřit jako rozdíl l —odařilose tedyzlomeZIro2 y] jako 3 za
2. Po tomto úvodu můžeme přistoupit k jádru tohoto článku. Máme sečíst

prvních » členů řady

l ll272.37 3.4" D
Jejich součet označíme s,. Dále r-tý člen a, řady (1) má tvar

a l1 nr+D
Podle předcházejících vzorů vyjádříme jej jako rozdíl dvou zlomků

— l L ——, r+1
Součet prvních » členů řady (1) můžemetudíž vyjádřit takto:

l l l l l l»=(T-2)+(2-3|totc T
T I : T + : :r r+1 n n+1)

Je vidět, že druhý člen každé závorky (s vyjímkou poslední) se zruší s prvním
členem závorky bezprostředně následující. Zůstane tedy první člen první závorky
a druhý člen poslední závorky. l n

1+1. n-+L'
Zkoumejme ještě, k čemu se blíží součet s, řady (1) se vzrůstajícím z. Platí

sA=l—

l
s = lims, = lim l — ——— |=

*H—>00 H—> 00 n

Nekcn?čná řada (1) je tudíž konvergentní a má součet 1.
3. Na témže principu se sečte prvních z členů řady

l l l

1.2.3 002.3.40003.4,5000 (2)
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Každý člen této řady lze rozložit na součet tří jiných zlomků tímto způsobem:1 a C1 LO
rr+D(r+2r (r+D(ír+2)=Fr- a
„L L.E. LoLEO EB LLZOOr r- ror+2 r r+1 2|r r+2/O

2. or+1l.Ar+2)

Označíme-li r-tý člen řady (2) a,, můžeme psát:ZLI
1 2.1 2 2.3

22.2 3 2.4A aa7, 4 "2.5AA
-17 2(r—1) r Ar+1ZL

2 r+ L Ar+2)
l 1 l3D 7:2"013

11!
1724-11 An+D

1 1 1
an = 21. n+1l" An+2'

Sečteme-li všech těchto 2 rovnic, dostaneme na levé straně s,;, tj. součet prv
ních » členů řady (2) a na pravé straně třetí člen v (r — 1)-ní rovnici, prostřední
člen v -té rovnici a I. člen v (r + 1) -ní rovnici se zruší. Obdržíme
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(L ALI NE(8
»=|2T 0222,7 |201Dn+l' 1+2

(1 l + l4, An+1' 2n+2)
Ptáme-li se, k čemu se blíží součet fady (2) se stále vzrůstajícím 2, dostaneme

s = lims, = p)

tudíž řada (2) je konvergentní, W.vv

příklad

T : T T : T1.2.3.4 2.3.4.5 000 rr + D(r+2(r+3)
nebo řady, kde r-tý člen a, je vyjádřen na příklad tvarem

3r + 4
r(r + U(r+ 2)

Tyto příklady přenechávám čtenáři.

a, =

. Z v „ . T

4. Funkce tg x, sec x jsou definoványpro všechna x,která nejsoutvaru A. o

kde k je celé číslo. Tedy funkce tg ——>; „ sec ——, kde rje dané celé, nezápornéz
číslo, jsou definovány pro všechna xtaková, že

(k=0+1L+2...).

Tedy pro

zk. (k,rcelá;r=0)
jsou definovány všechny funkce

x ,
tg ——>; „ sec (rz 0, celé).

Pro tato x se snažme sečíst řadu

x x x x x |
tg- secx+ tgzpsec- +... +187 sec-T - (3)
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Protože pro přirozená x a naše r je
2X E.:

tgI sec ž = (87 — = M = —
2 2 2 Cos? —sin?2 2

x
282 —2M

o r02 — tr02
l tg 7 l tg or

x

M 2187, + X. x ee
m „X Bo "8 or1 Bor?1187

podařilo se nám 1 v případě řady (3) vyjádřit její členy jako rozdíly. Proto součet
s řady (3) je

= |t —teZ | te< teZ) + hem —te| =sn= 6* 85 85 8 52 ... 8 jn Bn

= tg 85

Cvičení.

1. Nalezněte součet prvních 2 členů
l l lW7TT390tsm mé,

b) řady, jejíž n-tý člen je

O l
= 4nž+ 8n—5 '

2. Řešte rovnici:

44 : + T =2
x x(x+1) (a+D(x+2 10 a- n—D(x+n Mm

3. Sečtěte prvních 1 členů řady:

l 1 l + lsnx oSin2x Sin4x sin8x

kde x 3 27" k v (k, r celá, r Z 0).
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Deskriptivní geometrie
a rýsování

Josef Kateřiňák, Praha:

Vyznačování viditelnosti
při rovnoběžném promítání

Jedním z úkolů deskriptivní geometrie je zobrazování prostorových útvarů do
roviny. Při tom se nejčastěji užívá rovnoběžného promítání pravoúhlého nebo
kosoúhlého. Abychom mohli rovnoběžně promítat, musí být dána jednak rovina r,
do níž promítáme - nazývá se průmětna - a jednak směr s promítání. Ten je různo
běžný s průmětnou 7; tj. s je množina všech navzájem rovnoběžných přímek, které
jsou různoběžné s průmětnou 73 je určen jednou svou přímkou s, různoběžnous 7.
Je-li nyní A libovolný bod prostoru, pak jeho rovnoběžným průmětem nazýváme
průsečík A, =s“. r, kde s“ je přímka směru s, která prochází bodem A (obr. 1);
tato přímka s“ se nazývá promítací přímka bodu A.

Oor. 1

Rovnoběžným průmětem libovolného útvaru U (tj. libovolné množiny bodů)
pak rozumíme množinu U, rovnoběžných průmětů všech bodů útvaru U. Na obr.
2 je např. útvarem U kvádr ABCDEFGH (představte si ho např. jako krabičku od
zápalek) a jeho rovnoběžným průmětem U, je šestiúhelník A4,B,F,G,H,D,.

Při grafickém znázorňování chceme, aby narýsovaný útvar U, - tj. rovnoběžný
průmět útvaru U - u nás vyvolal co nejlepší představu skutečného útvaru U a proto
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vyznačujemev narýsovanémútvaru ÚU,tzv. viditelnost. Rovnoběžnýprů
mět U, útvaru U si totiž můžeme představit jako pohled z dosti značné vzdálenosti
na útvar U ve směru promítání. Na obr.2 je tento pohled znázorněn šipkou. Útvar
U přitom obsahuje jiné útvary U“ (u kvádru na obr. 2 jsou to např. hrany, tj.
úsečky EH, BC), z nichž některé při tomto pohledu vidíme a jiné nevidíme a vidi
telnost těchto útvarů U" vyznačujeme smluveným způsobem na jejich rovnoběž
ných průmětech U,. Např. hranu EH vidíme a proto je její rovnoběžný průmět
E,H, na obr. 2 narýsovan plně, kdežto např. hranu BC nevidíme a proto je její
rovnoběžný průmět B,C, narýsován čárkovaně.

Je ovšem obtížné představovat si někdy pohled na útvar U, zejménajde-li o útvar
dosti složitý a proto si řekneme, jak se jinak určuje viditelnost.

Průmětna r rozděluje prostor ve dva poloprostory, z nichž jeden nazveme kladný
(na obr. 2 např. ten, který je nad r) a druhý nazveme záporný (na obr. 2 ten, který

Obr. 2

je pod x). Nyní přiřadímekaždému bodu A prostoru kótu takto:
1. leží-li A v průmětně r, pak jeho kóta je rovna nule;
2. leží-li A v kladném poloprostoru, pak jeho kóta je rovna jeho vzdálenosti od

průmětny T;
3. leží-li A v záporném poloprostoru, pak jeho kóta je rovna jeho vzdálenosti od

průmětny 7, ale se znamením minus (je tedy záporná).
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Je-li X libovolný bod útvaru U, pak promítací přímka s“ bodu X může mít
s útvarem U společné ještě další body, které spolu s bodem X tvoří jistý útvar R;
na obr. 2 je to úsečka XY. Jestliže bod X má ze všech bodů tohoto útvaru R nej
větší kótu, jako je tomu na obr. 2, považujeme bod X za viditelný; není-li tomu tak,
pak bod X považujeme za neviditelný. Bod X považujeme za viditelný také v tom
případě, kdy promítací přímka s* bodu X má s útvarem U společnýpouze bod X.

Útvary U", které jsou částí útvaru U, považujeme potom za viditelné nebo nevi
ditelné podle toho, skládají-li se ze samých viditelných nebo neviditelných bodů
a při rýsování pak smluveným způsobem vyznačujeme rovnoběžné průměty U;
útvarů U" jako viditelné nebo neviditelné. Nevyznačujeme tedy viditelnost (resp.
neviditelnost) jednotlivých bodů, ale jen viditelnost (resp. neviditelnost) celých
útvarů.

Při vyznačování viditelnosti Činíme ještě tuto úmluvu: útvar O, který se skládá
právě z těch bodů rovnoběžného průmětu U, útvaru U, jež jsou na hranici mezi
body průmětu U, a ostatními body průmětny r, na obr. 2 je to obvod šestiúhelníka
A,B,F,G,H,D,, vyznačujeme vždy jako viditelný. Útvar O nazýváme obrysem
útvaru U.

Vyznačujeme-li viditelnost právě popsaným způsobem, dojdeme k témuž
výsledku, jako bychom si představovali dříve uvedený pohled na útvar U.

Praktický postup při vyznačování viditelnosti ukážeme na příkladu. Na obr. 3
jsou v pravoúhlém promítání na dvě průmětny narýsovány sdružené obrazy
kvádru ABCDEFGAH.Úkolem je vyznačit viditelnost kvádru v půdoryse i v náryse.

Vyznačíme nejdříve viditelnost v půdoryse. Podle výše učiněné úmluvy vyznačí
me jako viditelný (tj. rýsujeme plně) především obrys, tj. obvod šestiúhelníka
A,B,F1G,H,D,. Pak už zbývá jen vyznačit viditelnost hran EA, EF, EH, CB, CD,
CG. Prvé tři hrany mají společný bod E, a proto určíme viditelnost bodu E. Měli
bychom tedy určit společné body půdorysně promítací přímky A"bodu E s kvád
rem a zjistit, zda bod E má z nich největší kótu, tj. největší souřadnici z, či nikoliv
(resp. zda přímka k" má s kvádrem společný pouze bod E). Avšak z nárysu vidíme,
že bod E má vůbec největší souřadnici z ze všech bodů kvádru. Je tedy bod E vidi
telný. Z toho soudíme,že jsou viditelné všechny body prvých tří hran EA, EF, EH,
a proto jsou jejich půdorysy E,Ay, E,F1, E,H, vyznačeny jako viditelné, tj. narýso
vány plně. Zbývající tři hrany CB, CD, CG mají společný:bod C, jehož viditelnost
opět určíme. Bylo by však nesprávné soudit z toho, že bod C má nejmenšíkótu,
tj. souřadnici z ze všech bodů daného útvaru U (v našem případě kvádru), že je
neviditelný. Mohl by totiž nastat ten případ, kdy půdorysně promítací přímka
k“ bodu C má s danýmútvarem U společný pouze bodC, který pak považujeme
za viditelný. Musíme proto určit množinu R společných bodů přímky k“ s daným
útvarem U. Jest A“ | r a proto její půdorys je bod A£ ==C,a nárys je přímka
k“ | x a procházející bodem Cj. Přímkou k“ proložíme libovolnou rovinu 7;
takže T | r (neboť A“| m)- na obr. 3 je T půdorysně promítací rovina přímky
CG - a určíme množinu M společných bodů roviny T s daným útvarem U - na obr.
3 je to rovnoběžník (obdélník) CGKL. Hledaná množina R je pak množina společ
ných bodů přímky R“ s množinou M - na obr. 3 je to úsečka CY (viz nárys!).
Obsahuje tedy množina R kromě bodu C ještě další body; bod C z nich má nejmenší
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kótu, tj. souřadnici z a proto je jistě v půdorysu neviditelný. Z toho opět soudíme,
že jsou neviditelné všechny body - ovšem kromě bodů B, D, G - zbývajících tří
hran CB, CD, CG; proto jsou jejich půdorysy C1B1, C;Dy, C1G; vyznačeny jako
neviditelné, tj. narýsovány čárkovaně.

Obr. 3

Úplně podobně se postupuje při vyznačováníviditelnosti v náryse (ovšemže zde
jsou kóty souřadnice y), což přenechávám čtenáři.
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Fyzika

Václav Burjan, Praha:

Parita

Fyzikální děje často popisujeme v souřadnicovém systému. Místo abychom vy
jádřili závislost mezi drahou, časem a rychlostí rovnoměrného pohybu rovnicí

s1 =—
t

dosadíme za s rozdíl souřadnic x, — x, a dostaneme (obr. 1)

3

X2— X
ť

2 =

Dráha je v druhém zápisu značena jinak. Avšak druhý stejně jako první zápis
vyjádřímevětou:rychlost rovnoměrného pohybu se rovná
podílu dráhy a Času.

< 4
| | |

<|
l |

|

l

|Z[777777
j S A | |

O X; X |

! !

0 X X2

Obr.1 — —Obr.2.v=Vezx)T(92— M)
t

I když zaměníme souřadnice za složitější systém (obr. 2), opět zjistíme, že rych
lost se rovná podílu dráhy a Času.

Všimneme si však dále změny souřadnic jednoho zvláštního druhu. Zapíšeme
vztah pro rychlost rovnoměrného pohybu v systému, kde počítáme kladně souřad
nice x ve směru OB místo ve směru OA (obr. 3).

Všimnemesi též smyslu, ve kterém počítáme dráhu a rychlost. Pak při změně
souřadnic s kladným smyslem ve směru OA na kladný smysl ve směru OB dosta
neme:

I (X1—%2)—7— 70
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Rychlost je funkce dráhy, kterou těleso proběhlo. Při změně systému souřadnic
s kladným smyslem ve směru OA na kladný smysl ve směru OB jsme vlastně
souřadnice násobili zápornou jednotkou a funkce (rychlost) změnila znamení.
Řekneme,že tato funkce je lichá. O soustavě,kterou bychom charakterisovalijejich
postupnou rychlostí v, bychom řekli, že má /ichouparitu.

Vyšetříme jinou soustavu, která se skládá ze dvou stejných částicM a M'(obr. 4).
První má souřadnici x, druhá —x. Zaměníme-li tuto soustavu za jinou, v níž
počítáme kladně ve směru OB, dostaneme opět soustavu dvou částic, která má dvě
stejné částice o souřadnicích x a —x,tedy stejných jako byly souřadnice v původní
soustavě. O této soustavě dvou částic řekneme, že má sudou paritu.

V tomto článku máme na mysli částice jako jsou atomy nebo tělíska ještě menší,
protony, neutrony, elektrony, jádra (složená z protonů a neutronů) a ionty (složené
z jader a elektronů). Atomární soustava, např. ion, který by se skládal z jádra, su
dého počtu oběžných elektronů na vnitřních slupkách (blíže k jádru) a jediného
valenčního (na vnější oběžné dráze) elektronu, by měl lichou paritu, neboť souřad
nice tohoto elektronu x by se změnila při znverstna —x.

h i Va jm A
T v v

B Ó " -X, A 0

Obr. 3 Obr. 4

Budeme dále říkat inverse změně souřadnic,když počítáme na nich délky
kladně v obráceném smyslu. Počátek v tomto případě položíme do středu jádra
iontu. Kromě toho v případech, které jsme probírali, stačila jediná souřadnice x,
nebo ještě y, avšak můžemesi 1v těchto případech přimyslit souřadnici z kolmou
k x1, takže jsou všechny tři souřadnicenavzájem kolmé. Ve jmenovaných přípa
dech by měly částice nulové souřadnice z, případně y. Pro jednoduchost i při
popisu iontu uvádíme zde pouze změny souřadnice x. Máme na paměti, že podobně
by se měnily souřadnice y a z.
p Když by tento ion zachytil další elektron, takže by na vnější dráze obíhaly dva
elektrony, získal by sudou paritu, poněvadž při inversi bychom opět měli jeden
elektron o souřadici x a druhý o souřadnici —«.

Přiřadíme soustavě se sudou paritou číslo 1, soustavě s lichou paritou číslo —1.
V daném posledním případě i0n s jedním valenčním elektronem označíme —1,
samotný elektron, který byl zachycen, označíme také —1. Děj zachycení tohoto
elektronu zmíněným iontem zapíšeme:

(—1) D(—]) = l .

Označí se tak, že složením soustavy s lichou paritou s jinou soustavou také s lichou
paritou dostaneme soustavu o sudé paritě. Jestliže to byl ion, který může přijmout
více oběžných (valenčních) elektronů, dostali bychom s dalším elektronem ion
s lichou paritou podle zápisu: C apod.
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Místo rychlosti v charakterisujeme častěji částice hybností zv, což je součin
hmoty a rychlosti, nebo momentem hybnosti jako nějaký setrvačník. Kdyby byl
setrvačník tvořen kuličkou o hmotě71, otáčející se kolem osy na lehké niti o délce r
postupnou rychlostí v, měl by moment hybnosti 407. U atomu nebo u menší částice
se moment hybnosti nazývá spin. Podle kvantové mechaniky existuje nejmenší

absolutníhodnota momentu hybnosti o velikosti> 5 „ kde 4 je Planckovakon
stanta rovná 6,6. 1077"erg. s. Takový moment hybnosti má právě elektron.

Obr. 5 Obr. 6

Vyšetříme, jak se projeví inverse souřadnic při popisu otáčení (obr. 5). Při klad
ném smyslu otáčení se bod / posune do II a přitom se jeho jedna souřadnice změní
O XI — XII = Xxx. Jiný bod I se posune do II“ a jeho jedna souřadnice se změní
O — (XI — XII) — — Ax. Při inversi jednak máme opět bod, jehož jedna souřad
nice se změní o A x ajiný bod se změnou —A x. Kromě toho vidíme, Že se smysl
otáčení při inversi neměnil.

Nyní již můžeme učinit tento závěr: Je lhostejno, jak zvolíme souřadnicový
systém. Vztahy mezi vyšetřovanými veličinami zůstávají vždy stejné. Rychlost
rovnoměrného pohybu se vždy rovnala podílu dráhy a času. Mají proto stejné

2 v 7 . s . —5 *. w v o v * w

oprávnění popisy v =—-1 —v =-5, nebo jinak řečeno,může existovat někde

w* , 2“ . ? s . .. P wo. , w* 7 PW

děj, který popíšeme rovnicí v = ——+1 Jiný určitý děj, který popíšeme vztahem

—3
7777 = -+.

£
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Dosud jsme mluvili o jediném ději a dvojím způsobu popisu v dvojí různé sousta
vě souřadnic. Místo toho se můžeme domnívat, že existují dva děje, dvě soustavy
částic. Jedna má částice o rychlosti v a druhá o rychlosti — v. Postavíme-li kolmo
na směr rychlosti v zrcadlo, mají v zrcadle částice rychlost —v. Částice, které se
budou otáčet s osou otáčení kolmo na zrcadlo, nebudou se však otáčet v zrcadle
v obráceném smyslu, nýbrž ve stejném smyslu.

Z tohoje zřejmé, že mohou existovat děje, z nichž je jeden zrcadlovým obrazem
druhého. Je proto dvojí cesta, když si všímáme, co se stalo při inversi nějakého
stavu částic. Buď popisujeme pomocí rovnic, ve kterých jsme zaměnili x za —x
a podobně další souřadnice a hledáme, jak se změnila funkce, nebo nějak vhodně
postavíme zrcadloa hledáme, zda se kryje předmět s obrazem. Vždy však očekává
mejednuzedvoumožností:buď dostaneme shodu, nebo zrca
dlový obraz.

Takové tvrzení se zdálo samozřejmé, alespoň ve světě velkých předmětů. Ani
v atomárním světě Žádnápozorování tomu neodporovala. Mohl být proto formulo
ván zákon zachování parity. Jeden jeho tvar může být asi tento:

I. V přírodějsou možnéjen takové děje, které mohouprobíhat též tak, jak by byly
viděny v zrcadle.

Objasníme si to na příkladě: V rovině r (obr. 6) je malá výbušná nálož 4. Když
vybuchne, jistě spadne průměrně do obou poloprostorů x7Ói 7OÓ'stejně úlomků.
Co se však stane, když se bude nálož rychle otáčet kolem osy OO'? Když si vzpome
neme na jiné zkušenosti, odpovíme, že snad úlomky budou dopadat méně k pólům
otáčení, zato však blíže po obou stranách roviny r, ale opět v průměru stejně do
obou poloprostorů 7Ó 1 7O'. Kromě síly z výbuchu, odstředivé síly a gravitace,
žádnéjiné síly nebudou působit.

Odůvodníme to podle shora uvedené formulace zákona zachování parity: Při
pusťme, že by např. padlo větší množství úlomků do poloprostoru TO. Jestliže se
nálož neotáčí, není důvodu, aby padalo po výbuchu na jednu stranu více úlomků.
Nesymetrii v rozdělení by mohlo tedy způsobit otáčení náboje. Když bychom si
myslili v rovině « zrcadlo, splynul by obraz otáčející se nálože se samotnou náloží.
Kdyby toto otáčení mělo za následekvětší množství úlomků v poloprostoru TO,
požadujeme jednak podle zákona zachování parity, aby množství úlomků v polo
prostoru xO“ bylo „zrcadlovým oorazem““ množství úlomků v poloprostoru z7Ó
(či bylo stejné) a za druhé, aby otáčení nálože mělo usměrňující účinek a vrhalo
přednostně úlomky do poloprostoru 70. Oba požadavky není možno současně
uspokojit, a proto není možné, aby do jednoho poloprostoru padalo větší množství
úlomků, nýbrž musí jich padat do obou poloprostorů průměrně stejně.

Obr. 7 ukazuje inversní stav ještě v jiné souvislosti. Stav nějakých částic je charak
terisován např. rychlostí v (míří nahoru). Její složky jsou v soustavě souřadnic I
tyto: X; — X1— A % Y9 —Y1 = A9 82 — 41 = A z. V soustavě souřadnic II
jsou složky této rychlosti v: — A x, — A 4, — A z.

Inversní stav s rychlostí — v (míří dolů) si názorněji představíme,jestliže otočíme
celý obrázek o 180“. Složky rychlosti —v budou A x, A y, A z, ovšem v otočené
soustavě Z/. V soustavě souřadnic Žse od souřadnice x došlo k souřadnici y v klad
ném smyslu otáčení, od y k z opět v kladném smyslu otáčení. Avšak v inversním

229



stavu jsou složky rychlosti vyjádřeny v soustavě souřadnic, kde od souřadnice x ky,
1 od y k z, se jde v záporném smyslu otáčení. Mohli bychom proto jeden stav, ve
kterémje zobrazen,nazvatpodlesoustavysouřadnicpravotočivý a zrcadlo

XV liM
/

/ / / ÁvMTZ 77700 zv

T /Z /Z /Z /
y p L

p
l /
1/9 /Z /

z /

vý, inversní stav levotočivý. Právě tak jsme totiž podle soustavy,v které
jsme zobrazovali jeden stav nazvali třeba kladný „,v““a druhý záporný „„—v“.

(Pokračování)

Petr Staněk, studujícíVUT, Brno:

Spektrální analýza kovu a slitin

Článek pojednává o fotografické spektrálně analytické metodě, tj. takové, při
které je k zachycení a registraci spektra použito fotografické desky.

I. Historický úvod

Newtonovi se všeobecně připisuje objevení spektrální analýzy. Přesto však
podle literární dokumentace je prokázáno, že první, kdo vynalezl princip spek
trální analýzy byl Cech, a to profesor Karlovy university Dr. Jan Marek Marků
z Kronlandu,který r. 1648- tedy 20 let předNewtonem - uveřejnilspis „T hau
mantias liber arcu coelestl...“, vekterémpopisujevznikdisperze
světla.Další zásadnízlepšeníprovedli r. 1860 Kirchhoff a Bunsen,
když objevili spektrální čáry.

Praktická spektrální analýza se začala provádět od r. 1910, provozně asi před
30 lety. Využití spektrální analýzy před druhou světovou válkou bylo zejména
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při analýze lehkých slitin (málo spektrálních čar). Mohutný rozvoj spektrální
analýzy nastal od r. 1940. V dnešní době spektrální analýza proniká do všech
vědních oborů, a přestože je jednou z nejmladších vědních odvětví, účinně za
sahuje při řešení velmi složitých problémů a při zjišťování složení atmosféry.
Také umělé družice jsou opatřeny spektrometrickým zařízením.

v

S..STĚRBINA SPEKTROGRAFU

x G..OBJEKTIV KOLIMATORU (a
H... HRANOL

0... OBJEKTIV KAMERY

Obr. 2. Optické schéma spektrografu

II. Princip spektrální analýzy

Spektrální analýza je fyzikálně chemická metoda k zjišťovánípřítomnosti prvků.
Její podstata spočívá v tom,že světlo jiskřiště (zdroj světla) nasycené parami zkou
šeného materiálu se přes optické elementy (objektiv kolimátoru, hranol, objektiv
kamery) rozloží ve spektrum a zachytí se na fotografickou desku. Páry prvků vy
sílají určité záření, které je charakteristické pro každý jednotlivý prvek. (Obr. 1.)
Po zpracování negativního fotografického materiálu se provede vlastní spektrální
rozbor.

Na štěrbinu Š dopadá smíšené záření o vlnových délkách A4,A; A; (A4> A2>
> A3).Vzhledem k disperzním vlastnostem hranolu se každý světelný paprsek
rozloží v paprsky další, v našem případě ve tři (obr. 2). Tak z jednoho paprsku
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vstupujícího do hranolu dostaneme za hranolem po rozložení tři rovnoběžné pa
prsky (pro každou vlnovou délku zvlášť), které se objektivem kamery sbíhají
v bodech F; pro A4,F; pro X, F; pro A3.BodyF,, F;, F; leží v tak zvané oh nis
kové rovině. Každý z bodů F,, F, F; je obrazemštěrbinyŠ, tvořenýpa
prsky jedné vlnové délky. Tento obraz se nazýváspektrální čára. Soubor všech
obrazů štěrbiny se nazývá spektrum.

Obr. 3. Spektrograf O 24 s generátorem Obr. 4. Projektor

III. Vyhodnocováníspektrálních čar

Spektrum zachycujeme na fotografickou desku. Vyhodnocení, tj. zjištění pří
tomnosti jednotlivých prvků (všechny prvky nelze normálním způsobem zjistiti,
jako například He, Ne, Ar, Kr, X aj.) a jejich procentuálního obsahu se provádí
na projektorech (obr. 4). Na tomto přístroji,který nám zvětšíobraz za
chycených čar, porovnáme sílu těchto čar mezi sebou.

Jako základ pro porovnání bereme spektrum standardního vzorku, tj. vzorku,
u kterého známe přesné chemické složení. Standardní vzorky musí být řádně
ověřenychemickými analýzami. Poloha a počet spektrálních čar je charakteristický
pro každý prvek zvlášť. My si z tohoto počtu (může jít do desetitisíců) spektrál
ních čar pro jednotlivý prvek vybereme takové čáry, které nám vyhovují po stránce
dobré měřitelnosti (porovnatelnosti). To znamená,že při této metodě záleží velkou
měrou na tom, jak pracovník, který vyhodnocuje, dovede odhadnout (porovnat)
sílu jednotlivých spektrálních čar. Ale přesto byly dosaženy velmi dobré výsledky.
Ovšem procentuální obsah prvků lze zjistit 1přesně na přístroji, který se jmenuje
fotometr (obr. 5). Zde se přesně pomocí selénové fotocely a termočlánku zjistí
zčernání Čar a z této hodnoty se pak v takzv. cejchovacíchdiagramech odečte pro
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WV
cento měřeného prvku. Tato metoda je ovšem složitější, proto se jí používá jen
pro ty prvky, kde potřebujeme přesně zjistit procento obsahu.

* 9
nýjokn níP

k638 R Rss A

$Čo oman

: P

4% GNoví Aha9 MRUk za,
E Pá roduněěp
'" :

Obr. 5. Fotometr

IV. Určováníprvků

Uplatnění spektrální analýzy je zejména v hutním a strojírenském průmyslu.
Provádí se kvalitativní, polokvantitativní a kvantitativní určování jednotlivých
prvků. Určování uhlíku, fosforu a síry bylo až do nedávné doby opomíjeno, pro
tože k analyzování bylo zapotřebí dalších přídavných zařízení. Běžně se určuje
Mn, Si, Cr, Ni, W, V, Mo, Co, Ti, Al, Zr, Nb, Cu. U lehkých slitin lze zjistit
všechny přítomné prvky. Při určování síry a fosforu je nutno zvýšit podmínky
buzení.

Stanovení procenta uhlíku činilo ještě donedávna značné potíže. Spektrální
čáry byly totiž sice dosti jasné, ale necitlivé, takže v měření byly velmi odlišné
výsledky ve srovnání s chemickým rozborem. Ovšem díky usilovnému výzkumu
na tomto úseku, bylo již dosaženo velmi pěkných výsledků. Dnes se určuje uhlík
s přesností setin %.

Během dlouhého experimentálního výzkumu byly zjištěny podmínky, za kte
rých se spektrální čáry staly citlivými, ovšem za předpokladu, že se měření zčer
nání spektrálních čar bude provádět na fotometru, při čemž se vyberou vhodné
porovnávací čáry železa.
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Uvedeme jen ve zkratce příklady, jak toho bylo dosaženo. Jelikož bylo tzv.
zobrazovacím zařízením pohlcováno značné množství světla, proto bylo odstra
něno. Dále bylo výhodné zvýšit napětí generátoru na 12 kV, přičemž fázové otočení
přerušovacího kotouče generátoru bylo změněno z 0“ na 30“. Jako protielektrody
bylo pak použito elektrody měděné, a to s úkosem 60“, vzdálené od objektivu asi
60 mm (vyhovuje totiž jen určité místo). Exposiční doba pak byla změněna na
1,5 min, ovšem za použití méněcitlivých fotografických desek.

V. Ekonomický význam spektrální analýzy

Význam spektrální analýzy je veliký. Je to totiž metoda, která má velké mož
nosti uplatnění (báňský a hutní průmysl, kovoprůmysl, lékařství, kriminalistika
a soudní lékařství, potravinářství a jiné).

Její výhody spočívají v tom, že:
1. lze provést stanovení s velkou citlivostí (dají se určit nepatrné příměsi v kon

centraci do 107? až 107* %);
2. rychlost provedení zkoušky je nepoměrně větší než u chemické analýzy;
3. lze kdykoliv ověřit provedenou analýzu na uschovaných fotografických des

kách;
4. přesnost je opravdu značná (běžně 3 až 4% výsledku);
5. analýza je provedena bez znatelného poškození materiálu;
6. je možnozjistit složení i velmi malých částí (vměstky v kovu);
7. je velká úspora finanční proti rozboru chemickému.
Na závěr je třeba říci, že spektrální analýza je oborem mladým,tzn., že se ne

ustále vyvíjí, její metody se zpřesňují, okruh působnosti se zvětšuje, takže se
stává nepostradatelnou pro mnohá odvětví národního hospodářství.

Děkuji inž. dr. Adolfu Pokornému za cenné rady a připomínky, které mně při psaní
tohoto článku poskytl.

Juraj Popper, studujícíVŠP,Bratislava:

Vzťahypre výpočet priemernej rýchlosti pohybujůceho
sa hmotného bodu

Pri vyučovaní fyziky na jedenásťročnej strednej škole, preberá sa tiež časťme
chaniky-kinematikahmotného bodu, resp.kinematika tuhé
ho telesa. Vtejto kapitole sazavádzapojem „„aritmetickýpriemervýchlosti““,ktorý
je definovaný ako podiel súčtu jednotlivých rýchlostí (ktoré hmotný bod pri svo
jom pohybe nadobúda) a ich počtu.
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Teda keď sa hmotný bod, resp. tuhé teleso pohybuje postupne rýchlosťami

D15Vy)U33+++Un)potom ich aritmetický priemer "c““ je udaný vzťahom:

0U TRTUT...T% , (1)
n n

kde z - je počet uvažovaných rýchlostí.
Často sú žiaci nesprávne zvádzaní použiť vzťah (1) pre výpočet priemernej

rýchlosti hmotného bodu, resp. tuhého telesa, pohybujúůcehosa postupne rých
losťami 71, V) U) vn. Chyba spočíva v nesprávnom stotožnení termínov
"aritmetický priemer rýchlostí“ a "priemerná rých
losť“

Uvediem príklad: Bicyklistaz mestaA4do mestaB pohybovalsa rov
nomernou rýchlosťou v, — 10 km/hod a z mesta B do mesta A vracal sa rovno
mernou rýchlosťou v; —20 km/hod. Vypočítajte priemernú rýchlosť bicyklistu
počas jeho jazdy!

Ako už bolo spomenuté, žiaci sú zvádzaní nesprávne riešiť tento príklad ne
správnymstotožnenímpojmu priemerná rýchlosť v s pojmom
aritmetický priemer rýchlostí c a potomriešiaprikladnasle
dovne;

V=í= > m. V > 20zm/hod—15km/hod.

Že tento postup pri riešení uvedenéhoprikladu je nesprávny, uvidíme
v nasledujúcich úvahách.,

Prv, ako prikročím k správnemu rozriešeniu uvedeného príkladu, vysvetlím
pojem priemernej rýchlosti.

Nech hmotný bod, resp. tuhé teleso sa pohybuje nerovnomerným pohybom
(t. j. počas svojho pohybu mení velkosť svojej rýchlosti) a nech vykoná za Čas t
dráhu s. Potom pod jeho priemernou rýchlosťou budeme rozumieť tú stálu ná
hradnů rýchlosť, ktorou keby sa hmotný bod (resp. tuhé teleso) pohyboval, vy
Konal by za rovnaký čas t rovnaků dráhu s.

Správne rozriešenie uvedeného príkladu. Vzdialenosť
miest A a B označme s. Čas, za ktorý prešiel bicyklista dráhu s jedným smerom
rýchlosťou v, označme 7;; čas, za ktorý prešiel bicyklista tů istů dráhu s druhým
smerom rýchlosťou v, označme f;.

Podla definície rýchlosti platí:
s S

24 Z ——- 0, 7 ——
1 bh 3 2 to 3

z čoho vyplýva:
s sHa! bo= —— 2-7 on=í 2)

Potom priemerná rýchlosť v rýchlostí v; a v, (za predpokladu, že dráhy vyko
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nané za Čas 7; a f, sů rovnako dlhé) je podla uvedeného vysvetlenia priemernej
rýchlosti:

ST sn? O)
po dosadení do vzorca (3) za Časy 7, a f, vzťahy (2) a po jednoduchej úprave do
stávame:

»= 2010 (4)
V,T 0

Teda získali sme vzťah (4) platný pre výpočet priemernej hodnoty dvoch rých
lostí v; a 7, Za predpokladu rovnakých dráh. Vidíme, že vo vzorci (4) priemerná
rýchlosť v závisí len od rýchlostí v; a v, a nezávisí od dráhy s.

Po dosadení do odvodeného vzorca (4) za v; — 10km/hod,a za v, = 20 km/hod,
pre uvedený priklad dostávame:

o—Z —50- km/hod= > km/hod= 13> km/hod,
čo je jedine správny výsledok.

Poznámky:

1. Vzťah (4) je možné ešte upraviť nasledovne:

= 2010U%
V T V V1T V

—377
Vidíme, že v menovateli vystupuje aritmetický priemer rýchlostí v; a v, ktorý

zvykneme značiť c. Potom možno písať:

7102a=——-, (5)
C

čiže priemerná rýchlosť dvoch rýchlostí za predpokladu rovnakých dráh je podiel
súčinu a aritmetického priemeru týchto dvoch rýchlostí.

2. Skůmajme, kedy možno použiťvzťah(1), t.j. výraz pre výpočet aritmetického
priemeru rýchlostí pre výpočet priemernej rýchlosti? Teda kedy možno písať:
v = c, kde v je priemerná rýchlosť a c je aritmetický priemer rýchlostí. Dosadme
za v do vzťahu (5) c. Potom dostávame:

0102
c

v , 1. v Di-+0 0,7 04 +0
Riešmetútorovnicu,keďvieme,že c = —- , potom———-= —c

a teda máme

V4+0 —0.
2 1+ 42
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a po vhodne úprave dostávame:
(0, —0) = 0

Táto rovnica sa splní len vtedy, keď v, = v. Teda vzťah (1) možno použiť
pre výpočet priemernej rýchlosti pre dve rýchlosti len vtedy, keď rýchlosti v, a v,
sú rovnako velké.

Za predpokladu, že dráha vykonaná za Čas , rýchlosťou v; je rovná dráhe vy
konanej za čas r, rýchlosťou v, je rovná dráhe vykonanej za Čas f; rýchlosťou V3,
atď. ..., možno vzťah pre výpočet priemernej rýchlosti rozšíriť pre 2 róznych
rýchlostí takto:

n n
M—+++ —

0 0 Dn n=l1 0;

v —

Odvodenie tohoto vzťahu pre jeho jednoduchosť prenechávam čitatelovi. Lahko
sa ukáže tiež, Že keď v, = 74= 93 =... = 9m;potom možno pre výpočet prie
mernej rýchlosti tiež použiť vzťah (1). Poznamenávam, že vzťah (5) nemožno
analogicky rozšíriť pre výpočet priemernej rýchlosti pre 2-róznych rýchlostí.

Kvóli úplnosti prevedených úvah uvádzam ešte všeobecný vzťah pre výpočet
priemernej rýchlostí pre z-róznych rýchlostí, keď daným róznym rýchlostiam
V15 V95 U3s +<+Un, Odpovedá daných n-róznych dráh S51;S23 S43++«Sm, 1 ento vzťah
dostaneme rovnakou úvahou z definície priemernej rýchlosti ako sme získali
vzťah (3). Takto dostávame, že

n

pohTŘRTTm SST...+ l
IT laT+.Th Apy p S8

71 0 01 i=1 7;

Na koniec poznamenávam, že uvedené vzťahy týkajúce sa priemernej rýchlosti
nenašiel som v žiadnej učebnici fyziky a odvodil som ich v súvislosti s uvedeným
príkladom.

Dr. Ladislav Thern, Zvolen:

ov
Sústavy jednotiek fyzikálnyýchveličín

(Pokračovanie)

II. Konštrukcia sústav a priklady

5. Pri počítaní s fyzikálnymi veličinami často sa vyskytujú rozličné ťažkosti.
Váčšinou vznikajú rozpaky, keď danú veličinu treba vyjadriť v rozličných jednot
kách, keď jednotku z určitej sústavy treba prepočítať na jednotku z inej sústavy.
Mimo to je ešte niekolko vecí, ktoré nebývajů jasné ako napr. význam konštánt
v rovniciach, dimenzia veličiny (o ktorých bola reč už v I. časti) alebo tzv. racionali
zácia sústavy.
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Príčiny bývajú rozličné, ale sú vlastne len děsledkami základnej pričiny: rozma
nitosti názorov na niektoré zásadné otázky a na účelnosť použitia určitej sústavy
jednotiek v tej či onej oblasti fyzikálnych a technických vied. Preto vznikali rozličné
sústavy jednotiek, z ktorých niektoré sa velmi rozšírili, iné sa len krátko a zriedka
používali. Často sa používali aj izolované jednotky, nepatriace ani do jednej z ob
vykle používaných sůstav, ako napr. jednotka pre tlak: mm Hg, pre teplo: kalória,
pre výkon: kóň. Nie je div, ak sa stále prejavovala v minulých desaťročiach snaha
o zjednotenie používaných sústav. Teoretici a praktici, fyzici a pracovníci v tech
nike, najmá v elektrotechnike vypracovali viac návrhov, ale až po polstoročnom
uvažovanídošlokoncomoktóbra 1946k rozhodnutiu Medzinárodného
výboru pre miery a váhy,aby od l. jan. 1948sazaviedlatzv.racionálna
absolůtna sústava MRSA (Giorgiova). Posledné uznesenie tohoto výboru je zo
6.okt.1956,aby „„Medzinárodná súůstava jednotiek“ spočívala
na týchtozákladnýchjednotkách:meter pre dížku, kilogram prehmotu, sekunda pre Čas, stupeň Kelvinov pre termo
dynamickúteplotu, ampér preelektrický průúdakande
la (sviečka)pre svietivosť s označeniami m,kg,s,“K,A,cd.

Sústava MKSA má neodškriepitelné výhody: v elektrine a magnetizme jednotky
váčšinou sa zhodujú s jednotkami, ktoré už predtým dlhý čas používali v praxi
(ampér, volt, ohm, coulomb,joule, watt, .. .) a v mechanike prispósobuje sa tech
nickej sústave zavedením metra ako dížkovej jednotky. Jednotka sily (newton, N)
je asi desatina jednotky technickej sústavy (kilopond, kilogram váhy). Vcelku
jednotky sústavy MKSA sú vhodné pre praktické používanie. Jednako neplatí to
všeobecne a pre niektoré oblasti vedy a techniky móžu byťiné sústavy výhodnejšie,
takže pravdepodobne budú používané aj v budúcnosti. Treba si aj to uvedomiť, že
staršia vedecká a technickáliteratúra ešte ju nepoznala, výsledky meraní sú udávané
v iných jednotkách a keď treba porovnať nové so starým, založiťnové bádanie na
starších poznatkoch, nevyhnutne treba vykonaťprepočítanie číselných údajov. To
znamená, že musíme všeobecné poznať sústavy jednotiek. Musíme poznať zásady,
podla ktorých zostavujeme Iubovolnů sústavu jednotiek.

Je prekvapujúce, že ešte ani dnes nie sú jednotné názory v otázke zásad pre kon
štrukciu sústavy jednotiek. V svetovej odbornej literatúre vyšlo aj v posledných
rokoch mnoho článkov a niekolko kníh, ktoré sa zaoberajů otázkou sústav jednotiek.
Autori často ostrými slovami obhajujú jeden alebo druhý názor. Táto diskusia, ba
často polemika, stále trvá.

Iste sa pýtate, ako je to možné, keď ide o vec, ktorá má velkú dóležitosť pre
teóriu 1pre prax a kde by už malo byť všetko dávno úplne jasné. Je to preto, že ide
o otázky základnej dóležitosti. Položenie pevných základov pre určitů oblasť vedy
dá vždy vela námahy. Nič lepšicho nemóžeme robiť, ako starostlivo rozeberať veci,

vytváraťj jasné a jednoznačné definície pojmov a starostlivo vybrať pre ne vhodné
pomenovania, aby nemohla vzniknúť zámena. Často sa totiž stáva, ako to ukážeaj
štůdium spomenutej literatúry, že protirečenia sú len zdanlivé a ide o nedorozume
nie.

No, inokedy skutočne zistíme podstatné rozdiely v názoroch. Tu už niet 1nej
cesty ako ísť ešte hlbšie do vecí.
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Pokusíme sa o túto cestu. Budeme postupovat Vpodstate tak, ako to činí soviet
skyvedecL. A. Senav knihe „F yz ikálne jednotk y (českýpreklad
vydalo NČSAV,Praha 1953).V našej literatúre sa stretávame váčšinou s podobným
chápaním problému sústav jednotiek, či už vyslovene alebo mlčky, ale niekedy
narazíme na stanovisko, ktoré sa nekryje s týmto poňatím: o jeden dóvod viac, aby
sme sa zaoberali s touto otázkou.

(Pokračovanie)

Úlohy k řešení

Řešení úloh zašlete do 4. září 1959 na adresu doc. Ota Setzer, Praha 6, Zikova 4.

23. Sestrojte trojúhelník, daný součtem stran a + c, b + c a úhlem w.
Josef Glivický

24. Jsou-li v trojúhelníku ABC středy stran A4, By, Cý, paty jeho výšek A,,
By, C; a plochy vzniklých trojúhelníků A4B,G;= Pí, ABoC, = Pí; BCA; = P2,
BG;A, = P, CA,B, = P3, CA,B, —Pý, dokažte, že platí

Pí.P2.Pzy—Pi.P2.Py.
Josef Langr

25. V řaděa1 + da + d3+... + a, je součet s, prvních » členů dán vzorcem
s1=6—n.a,.

61 6
n+ 1 b)m—nín+1) D?

c) (n+ D.az,=(n— 1)an-;.

Dokažte: a) sx =

Stanislav Horák

26. Vypočtěte:
a) Jakou úhlovou rychlost o (v radiánech) má elektromotor, změříme-li otáč

koměrem na jeho hřídeli, že počet otáček za minutu je 2 — 1400 min“*!
b) Jaké otáčky z a jakou úhlovou rychlost e mají kola vozidla, pohybujícího se

rychlostí v — 80 km . hod“*. Průměr kol je Z = 60 cm.
c) Jaká je úhlová rychlost naší Země jednak kolem vlastní osy, jednak kolem

Slunce, pokládáme-li oběžnou dráhu Země za kruhovou? Skutečná oběžná dráha
je eliptická, od kruhové se však liší jen málo.

Václav Šindelář
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Recenze

Astronomická tabulka 1959

Lidová hvězdárna v Plzni vydalaopětv letošnímroceAstrono
mckou tabulku, z níž je možno rychle a přehledně vyčíst data zajímavých astrono
mických úkazů tohoto roku. Je sestavena stejným způsobem jako loňská astrono
mická tabulka, o níž isme přinesli krátkou zprávu v sedmém čísle minulého roč
níku.

K rychlé orientaci v tabulce nám postačí příklady, uvedené na druhé straně
tabulky. Můžeme např. rychle zjistit viditelnost planet pro určitou noc, východ
a západ Slunce, měsíční fáze a jiné zajímavé nebeské úkazy. Tabulka upozorňuje
1 na zatmění Slunce a Měsíce v letošním roce.

Tabulka je dobrou pomůckou pro všechny zájemce o astronomii pro svou pře
hlednost, dostatečnou přesnost a i přístupnou cenu (3 Kčs). Doporučujemeji
studentům 1 učitelům. L. S.

E be< 1
£ 2-= Redakce hovoří se čtenáři

SSK
* Autorům! Neurgujte, vaše příspěvky jsou přiděleny recenzentům, a mají-li tito
větší připomínky, je vám rukopis postoupen k úpravě. Při zamítavém posudku
rukopis vrátíme.

Onžštěnísvého článku značně urychlíte, je-li text psán pečlivě strojem s čitelně
vpisovanou symbolikou, abychom nemuseli rukopis opisovat. Obrázky proveďte tuší
(s 5 mm normalizovaným popisem), nebo alespoň dokonale tužkou, aby je mohl
kreslič dobře vytáhnout. Pamatujte, že obrázky budou reprodukcí dvakráte zmen
šeny.

Dáváme přednost kratším článkům, zvláště o časových tématech.
Ručně psané příspěvky nebudemejiž dále přijímat.

* Opět jsou stížnosti na Poštovní novinovou službu. V takových případech nám
zašlete stížnost písemně, redakce záležitost rychle projedná u PNS.
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Co zajímá matematika a fyzika v nových pravidlech
českého pravopisu

(Pokračování

nástrojař netto
natéci, natekou i natečou neuchýlitelný i neuchylitelný
natrium neutralisace i neutralizace
natron neutralisovati i neutralizovati
nautika neutrální
navigace neutron, neutronový
naviják nevážitelný i nevažitelný
navléci, navleku i navleču nevyjádřitelný
nazdvihovati i nadzdvihovati nevypočitatelný
nazpátek i nazpátky nevznítitelný
negativ newton N
několikačlenný nezbádatelnýi nezbadatelný
několikadílný nezměnný, nezměnnost
několikaramenný nezůročitelný
několikastranný nezvážitelný i nezvažitelný
několikátý nika
několikrát nikl
několiksetkrát) nikotin
několiktisíckrát nimbus
nekonečněkrát nitrace
nekonformní! nitrát
neobmezený i neomezený nitrid
neovládatelný i neovladatelný
nepostrádatelný i nepostradatelný
neprobádatelný i neprobadatelný
neproměnně, neproměnný

nitrocelulosa i nitroceluloza
nitroglycerin i nitroglycerín
nivelace
nivó stř. rod, nesklonné

nepředvídaný nízkofrekvenční, nízkofrekventní
Neptun nomografie
neptunium nomogram
nesčetněkrát nonius, nonia; noniový
nesčíslněkrát normála
nesmísitelný normalisace i normalizace
nespočitatelný normalisovati i normalizovati

Upozornění přispěvatelům

Redakce Rozhledů matematicko-fyzikálníchuvítá sradostíi Váš příspěvek,pokud jeho te
matika zapadá do našeho plánu. Rukopis však musí být zásadně psaný strojem jpo jedné
straně papíru černou páskou. Píše se vždy s řádkovou mezerou, takže na stránce formátu
A4je asi 30 řádek. Řádka obsahuje 60 až 70 úhozů. Vzorce a jiný algebraický text je nejlé
pe pečlivě vpisovat rukou a to na místa, kde mají být vysazeny. Jednotlivé listy rukopisu
pořadově číslujte a neopomeňte připojit svoji přesnou adresu, místo zaměstnání (u studu
jího školu) a plné jméno. 

Jsou-li v textu poznámky, které mají být vytištěny pod čarou, číslujte je a vpisujte přímo
do textu. Obrázky se při reprodukci dvakráte zmenší, proto je úhledně popisujte, nejlépe
normalizovanou abecedou (šablonka 5 mm). Písmena algebraického textu podtrhněte vlnov
kou, nikolivvšakfyzikálníjednotky (m, kg, s,...).



Z nových knih Státního pedagogického nakladatelství

I ty můžeš studovat

Brožura informuje o účelu a poslání mimořádných způsobů studia na osmi
letých a jedenáctiletých středních školách. Hovoří o formách studia, o přijímání
uchazečů, o právech a povinnostech studujících a přináší také souhrn požadavků
k přijímacím zkouškám.

Str. 32, cena brož. výt. Kčs 1,45.
K dostání v n. p. Služba škole.

Antonín Pospíšil a kolektiv. Matematika II. díl

Učební text pro průmyslové školy. 4. upravené vydání.
Str. 411, cena váz. výt. Kčs 14,20.
K dostání v prodejnách n. p. Kniha.

Inž. fan Balihar - Inž. Stanislav Wieser: Hospodářsképočty

Učební text pro 2. ročník hospodářských škol. Čtyřleté studium.
Str. 158, cena váz. výt. Kčs 7,80. K dostání v prodejnách n. p. Kniha.

Hydroelektrárna

Namaloval a doprovodný text napsal dr. Gustav Daněk.
Na obrazu je znázorněna nízkotlaková vodní elektrárna s Kaplanovými tůrbí

nami. Druhé, nezměněné vydání. Cena nepodlepeného obrazu Kčs 6,90. K dostá
ní v n. p. Služba škole.
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ROČNÍK 37 - 1959 ČÍSLO 6

Dr. Vladimír Grulich, katedramarxismu-leninismuFAPS,Praha:

Za přestavbu našeho školství v duchu komunismu

NedávnáusneseníÚVKSČ „O těsném spojení školy se životem“
jsou jen logickým článkem a významným teoretickým fundamentem v konkretizaci,
programovém rozpracování a praktické realizaci základní směrnice, kterou uložil
XI. sjezd úseku Školství, vzdělání a výchovy. Nejen naléhavé úkoly plynoucí z potřeb
ekonomického a kulturně politického rozvoje naší společnosti v období dovršování
socialistické výstavby, ale 1 hledisko nedaleké budoucnosti a blížícího se přechodu ke
komunistické společnosti si zcela zákomitě vynucují revoluční přestavbu našeho školství
v duchu jejích cílů. Vždyťjiž naše generace vykročí do komunismu, ve kterém budou
žít a pracovat naše děti.

Sám tvůrčí a revoluční filosofický základ programové přestavby našeho školství
vyjádřený v tomto historickém dokumentu strany popohání o míle kupředu dosavadní
opožďující se teorii a praxi naší socialisticképedagogické vědy a školy. Usneseníje též
velkolepým završením a návodem, jak uskutečnit ty smělé myšlenky a projekty, které
o výchovném významu fyzické práce, o polytechnickém vzdělání, o spojení vyučování
s výrobou a společensky prospěšnou prací vytýčili klastkové marxismu-leninismu
1 velcí představitelé humanismu socialistické výchovy, jakým byli Krupská, Maka
renko, Gorki aj. Nelze nevidět, že usnesenío těsnějšímspojení školy se životem a praxí
naplňuje živým skutkem 1odkaz naší národní pokrokové tradice a že realisuje i velkou
zásadu Komenského,který považoval školu za politikum, za dílnu lidskosti a života.

Hlavním nedostatkem našeho dosavadního školského systému je, že nedokázal přes
všechny kladné třídně politické změny náležitě překonat při výchově rozpor mezi
fyzickou a duševní prací a že naše škola, zvláště jedenáctiletka, upadla do jedno
stranného intelektualismu. Ten se projevova! namnoze nezájmem jejích absolventů
o budovatelské úsilí našeho lidu, podceňováním a pohrdáním fyzickou prací 1 kazy
individualismu. A je to především práce, obzvláště výrobní, která jako tvůrkyně
materiálních hodnot měla základní význam pro vytvoření společenské specifiky
lidského rodu. Ta je i rozhodující výchovnousilouprojevující sepřiformování a v har
monickém rozvoji všestranně vzdělaných lidí za socialismu a komunismu. Automati
sovaná a plnokomplexní výroba komunistické společnosti sníží sice těžkou fyzickou
práci na minimum, ale nikdy nenahradí práci lidských rukou. Ba právě naopak
u všestranně rozvitých lidí naší epochy se bude musit fyzická a duševní práce mno
hem více harmomcky doplňovat.

U většiny absolventů našich jedenáctiletek vznikl nesprávný dojem,jako by je ma
turita opravňovala výlučnějen k duševní práci, ke vstupu na vysokou školu a k za
městnání v administrativě. Tento stav je dále neúnosný, uvážíme-li, že v r. 1970 se
většině naší mládeže dostane plného středoškolského vzdělání a bude tak dosaženo
nesmírného triumfu naší kulturní revoluce. Tato okolnost se však nesmí projevit zá
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porně v úbytku či zámku produktivně pracujících naší společnosti, ale má vést ke
zvýšení vzdělání a kvalifikace našich dělníků a družstevníků.

Jestliže až dosud výroba jako základní obor společensképraxe nebyla pojata přímo
do koncepce všeobecnéhovzdělání ani do plánů polytechnické výchovy, pak usnesení
ÚV KSČ v tom činí rozhodný obrat. Škola prvního cyklu vychovávající mládež do
15 let, tj. povinná devítiletka, má kromě všeobecného a polytechnického vzdělání
zavést pracovní výchovu. Školy druhého cyklu vychovávající mládež po 15. roce věku
mají organicky spojovat vyučování s výrobní prací.

Uskutečnit spojení školy se životem a společenskoupraxí neznamená zužovat tento
významný metodologickýprincip jen na spojení vyučování s výrobní prací. Mění se
pojetí vzdělání a výchovy, které již nejsou záležitostí pouze školních učeben a za
interesovaných výchovných činitelů a společenských organisací. Škola sama je včle
něna do proudu společenskévýstavby a do života a bude mnohem intenzívněji žít jeho
problémy, pracovními úkoly 1 úspěchy. V neposlední řadě je nutno vidět, že usnesení
je orientováno 1 zákomitou stránkou materialistické dialektiky spočívající v určující
úloze praxe vzhledem ke společenskémupoznání a teorii samé.

Usnesení nově osvětluje 1princip jednotné školy. Ten nespočívá v nějaké uniformitě
a umfikaci. Dosavadní zkušenosti ukazují, že ideálem jednotné školy nemůže být
jedenáctiletka sjediným učebnímplánem, podle kterého by se měla napříště učit většina
mládeže. Princip jeďnotné školy není v rozporu, nýbrž podporuje rozvětvení vzdělání
do různých typů a to zvláště u středníchškol druhého cyklu. Základní měřítkojednotné
školy nutno spatřovat v právu všech vrstev obyvatelstva získat v různých typech škol
kvalitní vzdělání rovnocenné svou společenskoufunkcí. Takováto diferenciace vyššího
středního vzdělání je nezbytná, neboť vyjde vstříc požadavkům zdokonalující se
dělby práce a umožní 1svobodnějšívolbu povolání vzhledem ke schopnostem a nadání
jednotlivců.

Do druhého cyklu patří a) odborná učiliště a učňovské školy, b) střední školy pro
pracující, většinou večerní, dálkové a směnné, c) 2 až 4leté odborné školy a ď) dva
náctiletka, mající charakter tříleté všeobecněvzdělávací polytechnické střední školy
s výrobním vyučováním. Absolventi dvanáctiletek mohou urychleně získat kvalifikaci
středně technických kádrů a otevírá se jim přístup na vysoké školy. Zásada o spojo
vání vyučování s výrobní praxí vede i k zásadním změnám v obsahu výuky a vý
chovy na odborných školách a na vysokých školách. Též absolventiodborných škol
končící maturitou budoupřijímání v rozsahu daném potřebami národního hospodářství
na vysoké skoly.

Zcela novými podněty hovoří usnesení a referát s. Hendrycha o odstranění přetě
žování žáků, o výběru základního učiva, o posílení samostatné práce žáků a indivi
duálního přístupu R mim a zvláštní pozornost je věnována boji proti propadání a
hodnocení žáků neprospivajících v některém předmětu se zřetelem na celou jejich
osobnost. Zásadní opatření směřují též Re zvýšení a sjednocení pedagogické a filoso
Jficképřípravy učitelů. Mnoha náměty apeluje usnesení i Rzamyšlení naď prací učitelů.
Významně vystupuje do popředí i světonázorový profil socialistického učitele, vy
chovávajícího v duchu vědeckého ateismu a komunistické morálky.
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Matematika

František Dušek, Liberec:

Přibližný výpočet přepony

Výpočet velikosti přepony pravoúhlého trojúhelníka z daných odvěsen vy
žaduje znalost početních výkonů třetího stupně, při nejmenším odmocňování
dvěma, kdybychom umocňování dvěma nahradili násobením stejných činitelů.
Znalost těchto početních výkonů se však nedá vždy předpokládat u všech pra
covníků v oborech, v nichž se počítání přepony může prakticky vyskytnout,
např. u tesařů. Tím se dá vysvětlit snaha po nalezení jednoduššího výpočtu,
třeba pouze přibližného, avšak vyžadujícího menší rozsah počtářských znalostí.
V tesařské praxi se skutečně takového přibližného výpočtu místy užívalo, a dosud
seužívávtomtotvaru:Délka přepony se rovná desetině sou
čtu šestinásobku kratšíodvěsny s osminásobkem delší
odvěsny (slovní vyjádření bývá ovšem jednodušší), čili označíme-li velikosti
odvěsen a a b a přibližnou velikost přepony c:

c= z (64+ 8, O<a<b.
Při ověřování tohoto návodu na konkrétních příkladech se shledáváme s jeho

překvapující spolehlivostí. Např. pro a — 8, b = 15 dostáváme přibližnou hod
notu c — 16,8, kdežto správná hodnota podle Pythagorovy věty je

C=|2+B=1I7
a činí tedy relativní chyba y přibližné hodnoty v procentech správné hodnoty

C— c]= 1001674 l
y a (D

přibližně jen 1,2 %.
Užijeme-li předpisu pro pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník, tedy pro a =b,

dostáváme

c=(61+8a):10—14a,
kdežto správná hodnota je

C=a V2
a relativní chyba podle (1) činí přibližně 1 %.
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Naskytá se otázka, proč tento přibližný výpočet není ještě rozšířenější. Jako
příčinu možno uvést okolnost, která činí výsledek výpočtu pro praxi nevýhodný
tím, že totiž přibližně vypočtená délka je skoro vždy kratší než délka správná
a jen výjimečně se jí rovná; platí tedy

cSCČ. (2)
Tůto nerovnost dokážeme postupnými ekvivalentními úpravami nerovnostiba T80 <Važ+dž.

10

Dostáváme postupně (předpokládáme 0 < a S b):

3a+4<S5|2+b,
(34 + 45) S 25 (až + b?),

0 S 164? — 24ab + 9b?,

0 S (44 —3b). (3)

Poslední nerovnost je vždy správná.
Odřízneme-li tedy trám na základě přibližného výpočtu, je až na případ, který

uvedeme později, vždy kratší než je třeba a tuto závadu nelze v praxi snadno
napravit. Přesto není bez zajímavosti zabývat se tímto návodem podrobněji a
zodpovědět několik otázek, např. pro které trojúhelníky dostáváme 1 podle při
bližného vzorce správnou velikost přepony. V tom případě nutno ve vztahu (2),
a tedy i ve vztahu (3) uvažovat jen rovnost a dostáváme

4a —3b=0,
čili

4a = 3b
a odtud

a:b—=3:4.
Jde tedy o pravoúhlé trojúhelníky, jejichž strany jsou v poměru tzv. pythago

rejských“) čísel 3, 4, 5. Jak později uvidíme, je to důsledek skutečnosti, že i čísla
6, 8, 10, jež se vyskytují v přibližném vzorci, jsou rovněž pythagorejská, odvozená
ze základní trojice 3, 4, 5.

Obráceně lze dokázat, že pro každý pravoúhlý trojúhelník s poměrem odvěsen
a:b—=3:4 dostáváme podle přibližného vzorce správnou velikost přepony.
Platí pak totiž

a—=3k, b—=4k, kde A>0;
podle přibližného vzorce je

—6.3k+8.48
10 Sk,

v) Pythagorejskými čísly nazýváme trojici přirozených čísel x, y, z, splňujících „„pytha
gorejskou““ rovnici x* + y* = 2?.
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podle Pythagorovy věty

C = |Gh)* + (4k)?= 5k,

takže skutečně c = C.
Dá se očekávat, že u trojúhelníků, v nichž se poměr odvěsen nebude příliš

lišit od poměru 3:4 = 0,75, nebude chyba podle přibližné formule veliká. Sku
tečně vidíme, že u výše uvedeného trojúhelníka s odvěsnami a = 8, 5 = 15 je
a :b —=0,53,u rovnoramenného a : a = 1. Vyšetřujeme proto závislost relativní
chyby y na čísle x, které udává, kolikrát je b větší než a. Jelikož je vždy 0 < c S C,

Cj — (= — <jeC—cz=0, 0<5Sl
a tedy

|C— c] C—c
C3=10 Z =100 = 100-a|= (4)

Odtud dostaneme rovnici závislosti relativní chyby y na velikosti čísla x, do
sadíme-li za C a c příslušné výrazy a položíme b = ax; obdržíme

y=100|1— I —100|1—„LT —100|1— 34T Aa% —
C 10|a++ 5až + aa?

= 100(TE „kdex= I, neboťO<aSb.
5 V1 + 47

Sledujme nyní graf funkce

y=10|1--2EB (5)
5 Vi + 47

pro x = 1. Poněvadž nepředpokládáme znalost prostředků vyšší matematiky,
použijeme k sestrojení grafu tabulky hodnot; než však tak učiníme, informujme
se o jeho průběhu srovnáním s grafy funkcí, jež obdržíme sevřením y do dvou
mezí:
jelikož pro kladná x platí

X*< 1+1 <l+2x— 9,
je

00(1—2 |<100(1-23 | 00(1 ŽE
5| 5|/1+* 5|1+42x+*

a po úpravě

3+ 4x 3 -+4x 3+ 4x
10011 — ———— |< 10011 — ————— |< 100|1— —————- !.| 3x| | =) | 0+9]
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Bude tedy graf funkce (5) pro x = 1 probíhat v oblasti ohraničené částmi grafů

M 3+4x O 3s 4x
To jsou však hyperboly s asymptotami rovnoběžnými s osamiM oořadnie první

má střed S;(0; 20), druhá S+(— 1; 20). Kromě toho je hranicí oblasti, vyzna
čené na obr. 1 šrafováním, 1 část osy x vzhledem k nerovnosti (4) a část přímky
x = I vzhledem k podmínce x = 1 (na osách jsou volena různá měřítka, aby byl

40 
301S 301">=

9,805 075202 20,---—---„S 2IITiez2
I

JO 4 m
| —7a.| L —— 8 9 i by

| Mo, 3 4 5 6 0 142,03 4 5 6 7
oT -mo1 3,120] 20
-30+ -30 /
r40+"

Obr. 1 Obr. 2

graf přehlednější). To vše si prakticky ověříme při kreslení grafu (obr. 2) na
základě tabulky hodnot:

x|y
1, 100— 70 2 — Lo2| 100—445—16
3| 100— 30 10 — 51100

17

5 100 —230126 — 98
13

7|100— 622 —124
atd.

Proa:b—3:4,čil pro x = 5; je ovšemy —0.
Čtenář znající základy diferenciálního počtu si může početně ověřitzávěry, které

lze činit z grafu na základě názoru, že relativní chyba y je nejmenší pro x = 5
a rak se stále zvětšuje. Přitom se vzrůstajícím x se blíží hodnotě 20 %, jak dostává
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me výpočtem limity v pro x rostoucí nade všechny meze. Je tedy přímka y — 20
asymptotou grafu (obr. 3).

Řešme ještě úlohu, jak stanovit interval, obsahující všechna x, pro něž relativní
chyba je menší než daná hodnota, např. 10 %. Z obr. 3 vidíme, že k tomustačí
vypočítat z rovnice (5) velikost x pro y = 10. Dosazením dostáváme

10=00 „ ÍTK5 VI + 4?
a po úpravě kvadratickou rovnici

17x*—96x + 45 =0,
která je v uvažovaném intervalu splněna pro x — 5,1. To znamená, že při výpočtu

ky

Obr. 3 Obr. 4

přepony podle přibližného vzorce, počínaje rovnoramenným pravoúhlým troj
úhelníkem (x — 1) až po trojúhelník, jehož odvěsna je pětkrát větší než druhá
(x-— 5), dopouštíme se relativní chyby menší než 10 % (obr. 4). V tesařské praxi
se pravoúhlé trojúhelníky jiného tvaru vyskytnou jen velmi zřídka, ale zůstává
stále potíž v tom, že vypočtená délka je menší než správná. Vímé-li však nyní, že
chyba činí méně než 10 % správné délky, můžeme zápis této skutečnosti

C

00(1 -7 < 10
upravit na jednodušší tvar

10C<0,
6a — 8b

10

C<

z něhož po dosazení c = dostáváme

6a + 85 Or
Tím jsme původní přibližný vzorec upravili tak, aby odříznuté kusy nebyly

(pro x < 5,1) kratší než je zapotřebí. Nevýhoda nové přibližné formule
-6448=—3-

c*.

(C*



je jednak v tom, že vyžaduje dělení devíti místo snazšího dělení deseti, jednak že
dává horší hodnoty právě pro x blízká $.

Závěrem poukažmeještě na to, že při sestavení přibližného vzorce by bylo možno
použít 1 jiné trojice pythagorejských čísel. Obecný tvar tohoto vzorce odvodíme
z Pythagorovy věty

A=a+-b,
násobíme-li obě strany číslem k >>0:

kc* = Raž + kb?

a upravíme na tvar
ke.c= ka.a+ kb.b,

kde ka — d, kb = B, kc ==Cjsou velikosti stran pravoúhlého trojúhelníka podob
ného trojúhelníku o stranách a, b, c. Ze vztahu

Ce=dďa- bb
dostaneme obecný tvar přibližné formule

a'a+ bb
(= -—————-./

C

V našem případě bylo a' — 6, 5" = 8, c = 10. Tato trojice pythagorejských
čísel je výhodná právě pro snadné dělení deseti a této výhody se u žádnéjiné trojice
nedá dosáhnout při současném požadavku, aby koeficienty při a a b byla přirozená
čísla.

Cvičení.

Yo Vy o, ...— 6a+ 8b
1.Určeteinterval,v němžrelativníchybapodlepřibližnéformulec= 8

je menší než 5 %.
2. Sestavte přibližnou formuli pomocí pythagorejské trojice čísel 5, 12, 13 a sta

novte interval, v němžrelativní chyba podle ní je menší než 10 %.

Jaroslav Chudý, Praha:

Nomogramy
(Pokračování)

J. Nomogramy průsečíkové

Zajímejmese o vztahy mezi třemi proměnnými x,y, z a o možnost nalézt graficky
k daným hodnotám dvou proměnných třeba x —X, Y = %příslušnou hodnotu
Zotřetí proměnné z. Tak např. pro vztah 5x* — 3xy + 2xz — 32 — 0 a hodnoty
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X0= 2, Yo = 5 vypočítáme odpovídající hodnotu z, z rovnice 20 — 30 + 4z —
— 32 = 0, tj. z, — 10. O hodnotě z, říkáme, že řeší daný vztah pro hodnoty Xp,
Do

Princip grafického zvládnutí našeho problému ukážeme na zcela jednoduchém
příkladě vztahu x* + y“ — z = 0. Zvolme za jednu z proměnných, třeba z, klad
nou konstantu z,. Náš vztah pro tuto hodnotu má tvar x*+ 1? —2, = 0 alze jej
jako vztah mezi dvěma proměnnými zobrazit grafem, který je v našem případě
kružnice o středu v počátku a o poloměru r = z, (proto lze za z, uvažovat jen
kladné konstanty). V případě složitějších vztahů užijeme k zobrazení grafu zásad
vyslovených v odstavci 2. K takto sestrojené kružnici připíšeme hodnotu z; jako
kótu. Dále zvolíme další (kladnou) hodnotu z, sestrojíme příslušnou kružnici
a připíšeme k ní kótu 2;. Podobně pro další hodnoty 23, 24; . . ., Čímž dostaneme
celou soustavu soustředných kružnic o kótách 21, 22, 23) . . . (obr. 7).

n)

Obr. 7

Nákresu užíváme tak, že k daným hodnotám x — X9>Y —% najdeme na osách
(8), (m)body o kótách x; 4, jimi vedeme rovnoběžky s osami a stanovíme jejich
průsečík; kružnice procházející tímto průsečíkem je označena kótou 29, řešící
daný vztah. Neprochází-li žádná z kružnic tímto průsečíkem, odhadneme kótu
ZoZ polohy vzhledem k sousedním kružnicím a z velikosti jejich kót. V obrázku 7
je vyznačeno použití pro X = 153a%, — 1,6; odhad odpovídající hodnoty proměn
né z je 29——4,2. Je snad jasné, jak bychom užívali nákresu pro dané hodnoty x,
Zo!průsečíkem přímky jdoucí bodem o kótě x, s grafem o kótě z, vedená rovno
běžka s osou (č) vytkne na ose (v) bod, jehož kóta v, řeší daný vztah. V obr. 7 je
konstrukce vyznačena pro x; — 0,8 z, — 5; odhad řešení je 46 — — 2,1.
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Protože pro řešení našeho problému užíváme průsečíků, nazýváme nákres
průsečíkový nomogram. V nomogramu bývá zvykem připojovat tzv. Alíč, který
schematicky naznačuje návod k užívání nomogramu.

Poněvadž konstrukce nomogramu je často hodně pracná, sestrojujeme nomo
gram pro nějaký vztah zejména tehdy, potřebujeme-li často a rychle tento vztah
řešit. Jsme si ovšem vědomi, že nomogram nám nedá tak přesné výsledky jako
přímý výpočet, což je na druhé straně vyváženo snadností a rychlostí při užívání
nomogramu. Je samozřejmé, že nepřesnost tkvící v odhadu kót, bude tím menší,

(1)
30

< nr

6- O,14v
n=0,0003VZ

20 —
16

1

14

12

10

8

4

Obr. 8

čím bude síťnomogramu hustší. Dále je snad jasné, že úlohu proměnné z lze při
řadit kterékoli ze tří proměnných vyskytujících se v daném vztahu; provádíme to
tak, aby konstrukce grafů byla co možno nejjednodušší.

Příklad. Navrhněte nomogram pro vztah V = 3 rr?v tak, aby bylo možno
odečítat hodnoty proměnných v intervalech: 5 S r < 30, 10S v S 80, 300 S
< V < 30000, přičemžvelikost obrázku má být asi 10x 9 cm.

Přisudme nejdříve úlohu proměnné z proměnné W; půjde pak o konstrukci
grafů pro rovnice £ 172v — V;, kde V; je volená hodnota proměnné V. Snadno
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nahlédneme,že přivolběgrafického papíru podle rovnic č = « r, 1 = Bv dosta
Ba?

nemevztah+m2 = K sy. m = Ď
ky, jejichž konstrukce je značně pracná. Přisoudíme proto úlohu proměnné z jiné
proměnné, nejlépe proměnné 7. Pro zvolenou hodnotu r; proměnné r má náš vztah
tvar 3 er;v — V, v němž proměnné v, V jsou lineární a jehož graf je tudíž
přímka. Grafický papír volme podle rovnic č = « v, w — B V; moduly a, B na
lezneme z podmínek daných intervaly proměnných a rozměry obrázku. Musí
platit «(80 — 10) = 10; B(30000 — 300) = 9. Odtud « = 0,14, B = 0,000 3.

Zaokrouhlení modulů bude mít za následek nepodstatnou změnu rozměrů
obrázku. Pro kótování os (8), (m) podle zobrazovacích rovnic 8 = 0,149; » =
= 0,000 3 V sestrojíme si tabulku. Hodnoty V vzhledem k malému modulu kótu
jeme na (1) po 2000, v tabulce a v obr. 8 jsou kóty zapsány v tisících:

V;. Grafy těchto rovnic jsou křivv10| 15| 20| 2330| 35| 40| 45| 50|55| 600,140|L4|21| 28| 35| 42| 49| 56| 63|. 7|77.|84
o(6|70| 560

|

0,140,91| 98| 10,5| 11,2V2468| 1012| 14| 16| 180,0003V|06| 12| L8| 24| 3| 36| 42| 48| 54V20| 22| 24| 26| 28| 300,0003V|6| 66| 72| 78| 84| 9
Pro zakreslení grafů užijeme metody souřadnic. Nahrazením proměnných v, V

proměnnýmič, wpodle rovnicv = z V = 09003 získámevztah

l
50003-= 33" 5 > tj. 1=00022478;

3 3
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příslušné grafy jsou přímky jdoucí počátkem, které mají směrnici k = 0,002 244r$.
Pro jejich zakreslení najdeme kromě počátku vždy jeden jejich bod; např. pro
hodnotu 7; = 10 má rovnice tvar 1 = 0,2244 č. Volíme-li pro bod M grafu
ěm — 10, bude 14 — 2,244. Tímto způsobem jsou v obrázku 8 sestrojeny grafy
pro hodnoty r od 5 do 30.

z
70 V=jnrěv
6 v
60 V

5
4

40

3

JO

2

20

5 7 8910

Obr. 9

Nevýhodou sestrojenéhonomogramuje špatná čitelnostpro hodnoty 5 S r S 10
přihodnotách Vdo 2000, kdy vzhledem k malému úhlu průsečných čarnelze dobře
stanovit průsečík. Tuto závadu odstraníme tím, že daný vztah žr1r = V
logaritmujeme; dostaneme tak

log V = —log3 + logx + 2logr + logv,
tj. log V = 0,02003 + 2log r + logo

Volme nyní logaritmický papír definovaný rovnicemi

S=alogr; m= Blogo.
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Pro moduly «, B a z rozměrů obrázku získáme

10 = «a(log30 —log5), 9—=B(dog80 — log 10);

odtud plyne « — 13, B— 10.Abychom mohli použít běžně užívaného logaritmické
ho papíru, volíme « — B = 10. Zobrazovací rovnice jsou pak ž = 10logr,
m = 101logv. Pro zakreslení grafů metodou souřadnic dostáváme

log V = 0,020 03 4+2+ —b> tj. m— —28 + 10log V —0,2003.

Grafy jsou navzájem rovnoběžné přímky o směrnici £ = — 2.
Příslušný nomogram je zakreslen na obr. 9, přičemž je vyznačena jen ta Část,

která nás zajímá, tj. v rozmezí daných intervalů. U nomogramu je kromě klíče
připsán vztah, pro nějž je nomogram navržen,i rovnice použitého grafického papíru.

4. Spojnicové nomogramy.

Základem spojnicových nomogramů je vlastnost tří bodů ležících v přímce.
Mějme dány tři body P; (x;; 93), 1 = 1, 2,3. Podmínka pro to, aby tyto tři body
ležely v přímce je

X13 1

X2%10. V
X393 |

Čtenářům, kteří neznají determinanty, doporučuji přečíst článek o determinan
tech, uveřejněný v č. 2 a 3 Rozhledů. Tam jsou uvedeny důležitější vlastnosti
determinantů, jichž v dalším budemeužívat.

Mějme dán nějaký vztah mezi třemi proměnnými x, y, z, vyjádřený symbolem

F (x,y,2)—0. (2)
Naší snahou bude vyjádřit F (x, y, z) ve tvaru determinantu 3. stupně

fi 8 1
fa 82 1 (3)

fa 84 1

tak, aby se ve funkcích fg, g, vyskytovala jen proměnná x, ve funkcích /;, g, jen
proměnná y, a ve funkcích f3, g3jen proměnná z. Podaří-li se nám takové vyjádření,
lze daný vztah (2) zapsat ve tvaru

fi 8 1fa821| =0. (2")
fa 84 1

Uvažujme nyní nějakou trojici Čísel X, Yo 29, řešící náš vztah (2). Pro takovou
trojici platí F (X3Yo>29) — 0. Užijeme-li pro F (x, y, z) přepisu (3), získáme vztah
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fie l
fa 82 1 =0, (4)

0 0
3 83 l

kde hořejší index vyjadřuje okolnost, že jsme do funkcí f4, £1,fo>£25f3>£3 dosadili za
X, resp. y, resp. z, hodnotu X, resp. Yo, resp. 29. Pro trojici (X3 Yo>20) Jsou pak
první dva sloupce v determinantu (4) konstanty a lze je proto považovat za souřad
nice tří bodů v rovině P; (č;, 1; Č;), kde 7= 1, 2,3 a kdeaji m-8

ča=fi 1278 (5)
čs—Jfa M8

Tyto tři body leží však podle podmínky (1) v přímce. Sestrojíme tyto body, při
čemž k bodu P,, resp. P2, resp. P;, připíšeme jako kótu číslo x, resp. Y9,resp. Z.

Opakováním téhož postupu pro další trojici čísel X4,4, 2, řešící daný vztah, pro
níž tedy platí F (x4;Vy,21) — 0, získáme další trojici bodů o kótách x4,41, 21, Jež
zase leží v téže přímce.

Obecně každátrojice čísel (x, Y;, 2;)
řešící daný vztah a pro níž je tedy
F(x;, s) 8;) —0, vede k trojici bodů
o kótách x;, y;, Z;, které leží v téže
přímce. Protože k bodům o kótách x,
X15Xo3++ +3X9.. , Vedou hodnoty pro
měnné x (f1, g, obsahují jenom pro
měnnou x), nazveme křivku spojující
takto získanébody nositelkou
proměnné «. Podobnězískané
další dvě křivkynazvemenositel
kou proměnné yresp.z.Tako
vou trojici křiveks vyznačenýmikóta

mi nazýváme spojnicovýnomogram(obr. 10).Protože nomogram zobrazujeme podle
rovnic(5),říkámejim zobrazovací rovnice. Chceme-like dvěmada
ným hodnotám dvou proměnných třeba x, y najít odpovídající hodnotu třetí pro
měnné=, stačíspojitpřímkou(odtudnázev spojnicový nomogram)
body o příslušných kótách na nositelkáchx a y a vyšetřit kótu průsečíku této spoj
nice s nositelkou třetí proměnnéz.

Je pochopitelné, že konstrukce nomogramu bude jednodušší, budou-li "některé
z nositelek přímky, např. osy (ž), (1). Kdyby třeba nositelka proměnné x měla být
osou (8), musila by funkce g;, vyjadřující souřadnice », být pro každé x rovna nule
atd.

Největšípotíž při návrhu nomogramutkví v převodu F (x,y, z) na tvar determi
nantu (3); tento převod je nesnadný a v obecném případě je vůbec neřešitelný.
Existuje však celá řada typů funkcí, pro něž takový převod je poměrně snadný.
Nebudeme se zabývat jednotlivými typy, ale ukážeme si převod jednoho typu,
který se často vyskytuje.

(n)

Obr. 10
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Mějme dán vztah tří proměnných ve tvaru

9 (x).u(z)+-4(v).v(z) T-w(z)=0, (6)
kde ©(x), resp. Ú(v), resp. u (z), v (z), w (z) jsou funkce jenom proměnné x, resp. y,
resp. z. Snadno nahlédneme, že levou stranu v (6) lze psát ve tvaru determinantu-109W

0 -L 40) (7)

Nuly v tomto determinantu způsobují, že nositelka proměnné x, resp. y, je osa (8),
resp. (m). Abychom tento determinant vyjádřili ve tvaru (3), dělíme první řádku
funkcí © (x), druhou funkcí V (y) a třetí funkcí w (z). K tomu ovšem je třeba vy
slovit předpoklad, že funkce ©(x), V(v), w (z) nenabývají hodnoty nula pro žádnou
hodnotu (z uvažovaných intervalů pro proměnné) příslušné proměnné. Pak užitím
poznámky 1. citovaného článku o determinantech a vzhledem k tomu, že hodnota
determinantu je rovna nule, získáme vztah

l16
l790 9

u (z) v (z)
w(:)| wlz)

Zavedme do determinantu ještě moduly «, B,jejichž úkolem je možnost zakresle
ní celého nomogramu do předem žádaného formátu, násobením poslední rovnosti
součinem «B, při čemž determinant znásobíme tak, že první sloupec násobíme
číslem «, druhý číslem 3. Výsledný převod má pak tvar

—Sm 0 1

- T 1 |=0. (8)5 5 |
Zobrazovací rovnice jsou v tomto případě

a=——% "70

82—0 Ya= —307 (9)
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Tato úprava bývá však v mnohých případech nevýhodná proto, že na osy (8), (m)
nanášíme reciproké hodnoty funkcí o (x), b (v) a v okolí počátku bývají spojnice
bodů obou os nepřesné. Proto užíváme často úpravy, při níž nositelky dvouze tří
proměnných jsou na dvou rovnoběžkách, obvykle v ose (w) a v rovnoběžce s osou
(m) v libovolné předem dané vzdálenosti ď. Abychom dosáhli takové úpravy,
vyjděme z tvaru (7). Protože tento determinant je rovný nule, lze na levé straně
průběhem celé úpravy násobit i dělit libovolnýmčíslem (54 0). Násobme první
sloupec číslem B, druhý číslem a, třetí číslem «) a přičtěme druhý sloupec k první
mu:

— B 0 «Bp(x)
—« —« BY)

Bu(z)-+av(z) « v (z) « Bw(z)

Druhý sloupec násobme číslem d, první řádek dělme (— B), druhý řádek dělme
'— «) a třetí řádek dělme Bu (z) + « v (z), přičemž samozřejmě lze uvažovat jen
y hodnotyz, pro něž Bu(z) -au v(z)350:

l 0 — a o(x)
l d —By v)

« dv(z) « Bw (z)
Buh Tavre Bu) bav)

Násobme konečně třetí sloupec (— 1), vyměňme první sloupec s druhým a pak
druhý s třetím, čímž získáme konečnou úpravu

0 « o (x) ld BY) L
« dv (z) -o a Bw(z) i -9 (10)Bue)+av(6)| Bula)rave)

Příslušné zobrazovací rovnice jsou

č.— 0 m —x9 (X)
6, —d 12—BY) |

E — u dv(z) a « Bw(z) UD
5 Bula) +av(a) M Bus) + av (z)

V našem případě je nositelka proměnné x osa (1), nositelka proměnné y je přímka
o rovnici č — d, rovnoběžná s osou () ve vzdálenosti d.

Jako příklad pro oba uvedené způsoby navrhneme nomogram pro kubickou
rovnici o neznámé z;

23+-xz2+y=0, (12)
kde koeficienty x, y, nabývají hodnot v intervalech (— 10; — 1)a(1; 10) při četnž
rozměry obrázku nechť jsou asi 10cm X 10 cm,
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Ze srovnánítvarů (12) a (6) plyne

w(z2)= 2.v(z2)=1l;by)9(x)= x;
Tvar (8) je pak

y5 0, z50.x30,ol
==
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Pro konstrukci nomogramu sestavujeme příslušnou tabulku:
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Vypočítané hodnoty jsou zaokrouhlovány na dvě desetinná místa; pro hodnoty
z větší než 5 nemá význam počítat č; a 13, neboť příslušné body budou tak blízko
k počátku, že je nebude možno v nomogramu vyznačit.

Příslušný nomogram je sestrojen na obr. 11. V tomto nomogramu je současně
vyznačeno řešení rovnice z? — 6 z + 5 = 0, pro níž vyčteme (samozřejměpřibliž
ně) kořeny 2; — 1, 22 -—1,8, 23-— — 2,8 (přesnější hodnoty jsou z, = 1,79,

*1T k
yl)

NŮ
-22T

4

(č)w | Z L-> 5 X
w= (

2T
Z

1+ M

Obr. 11

23 = — 2,78). Další příklad řeší rovnici 2? + 1,5 z + 3,5 = 0, pro kterou odečte
me přibližnou hodnotu jediného (reálného) kořene — 1,2.

Zde se nám zřetelně projevuje nevýhoda nomogramu: nanášení reciprokých
hodnot x, y, na osy (8), (m)a špatná použitelnost v okolí počátku.

Sestrojíme proto nomogram pro týž vztah podle druhého způsobu. Tvar (10)
pro náš případ je
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| 0 u X l
ld by

ud — «Bě 1 =—0.Pz+ a Bz+a
Zvolíme-li d = 5, « = B = 0,5, budou zobrazovací rovnice mít tvar

10h 101
St 9Ť

al 81
>l 7l

6! 61

51x sty
zi gl

JŤ ŠŤ
ai al
„

0 R4
-ol

o!

-6'

-pl1
-91

-101

č.=0; m=05x
ča=; 12= 05y

2,5 0,25 z? (14)505611) 5775610
přičemž je třeba vyloučit hodnotu z = — 1.
Pro konstrukci nomogramu sestavme potřebnou tabulku:
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Příslušný nomogram je sestrojen na obr. 12, v němž je vyznačeno řešení rovnice
8%— 42 + 1 = 0, pro kterou vyčteme přibližné hodnoty kořenů z,-— — 2,1;

Deskriptivní geometrie
a rýsování

Doc. Dr. Karel Havlíček, Praha:

Užití stereografického promítání
v kartografii

V hodinách zeměpisu užíváte často map i celých atlasů a učíte se mimo jiné
číst z mapy nejrůznější údaje. Mapa vám poskytuje informace o vzdálenostech
jednotlivých míst, o směru i tvaru toku řek a průběhu cest apod. Ale neučíte se
nic o tom, jak se mapy sestrojují. Mapou rozumíme zmenšený rovinný obraz
zemského povrchu nebo jeho Části, při němž už nelze zanedbat zakřivení Země.
Konstrukcí map zabývá se věda zvaná kartografie. Kartografie byla by ovšem
nemyslitelná bez geometrie. Má-li mapa plnit své poslání, musí zachovat aspoň
některé geometrické zákonitosti zemského povrchu a ostatní musí aspoň při
bližně nahrazovat. Jinak by se ani pěší turista nemohl z mapy orientovat o správ
ném směru nebo délce své cesty; a což teprve mořeplavec nebo letec.
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Představíme-li si zeměkouli pro jednoduchost opravdu jako kouli,") pocho
píme, že při mapování jejího povrchu jde o zobrazení plochy kulové na rovinu,
při čemž obraz patřičně zmenšujeme. Geometrie zná více způsobů, jak zobrazit
kouli narovinu. Žádný z těchto způsobů však není ideální, neboť žádný nemůže
zobrazit plochu kulovou na rovinu naprosto věrně tak, aby všechny geometrické
zákonitosti povrchu koule zůstaly v rovinném obrazu zachovány. Jedním z mož
ných zobrazení je stereografické promítání, jehož zásady jsme si zde nedávno
vyložili (Rozhledy, roč. 59, č. 4, str. 160, Praha 1959). Map, sestrojených na
základě stereografického promítání, vyplatí se užívat tam, kde jde o měření úhlů
a o obrazy kružnic, jak víme z vět 3 a 4 uvedeného článku, jehož názvosloví 1ozna
čení užijeme také zde. Naproti tomu měření délek a plošných obsahů se zde ne
zachovává aněkdy se hodně v mapě zkresluje.

/
i „U 0

bos Pás :
p TU = dů m

M450 U |Za A LNv
309 M x M /

« MX N = /

150 a < - M „s „
X -E —-=

x NU |
09 159 309 459609759909. 3 i 1809

N : R

N'

J'

Obr. 1 Obr. 2

Jako ukázku naznačme si zde sestrojení mapy v okolí zemského rovníku. Jde
o tzv. průmět rovníkový. Průmětnu x volíme tedy jako tečnou rovinu, dotýkající
se zeměkoule v některém bodě rovníku (obr. 1). Střed promítání C leží pak ovšem
zase na rovníku. Rovník r sám zobrazí se do roviny r jako přímka r“ a ve zmenše
ném obraze, totiž v mapě, zůstane zase přímkou; to plyne z věty 2 minulého článku.
Severní, případně jižní pól zemský, označme písmenem S, případně 7. Tyto
póly zobrazí se při stereografickém promítání do bodů S" a J', jež v naší mapě
jsou souměrně rozloženy podle obrazu rovníku r' (viz obr. 2).

Použijme nyní věty 4 z minulého článku. Zemské poledníky jsou na kružnicích
probíhajících po povrchu zemském a procházejících póly S, 7. Zobrazí se tedy

?) Ve skutečnosti má Země spíše tvar elipsoidu. Pro naše účely však postačí tvar koule
o poloměru zhruba rovném délce 6370 km.
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do kružnic procházejících body S", $' v naší mapě; pouze jeden z těchto poled
níků, který prochází středem promítání C, zobrazí se podle věty 2 z minulého
článku do přímky S 7, jež je ovšem kolmá k obrazu rovníku 7“.

Vedle obrazů poledníků máme v každé mapě zakresleny i obrazy tzv. rovno
běžkových kružnic čili „„rovnoběžek““,tj. kružnic, ve kterých zemský povrch
sekou roviny rovnoběžné s rovinou rovníku. Podle zmíněné už věty 4 jsou obrazy
těchto kružnic zase kružnice. Protože pak všechny tyto rovnoběžkové kružnice
jsou kolmé ke každému poledníku, jsou jejich obrazy v mapě takové kružnice,
které obrazy poledníků protínají rovněž kolmo (viz větu 3 minulého článku).
Odtud snadno sestrojíme jejich středy na přímce S" jako její průsečíky s teč
nami poledníků v příslušných bodech. Nejlépe se k tomu hodí poledník 74,jehož
rovina je rovnoběžná s průmětnou 7. Jeho obrazem v mapě je zřejmě kružnice m“
opsaná nad průměrem S"7'. V obr. 2 je vyznačena konstrukce středu obrazu rovno
běžkové kružnice 60“ severní zeměpisné šířky; tento střed je průsečík přímky S'7
s tečnoukružnice z' sestrojenou v jejím průsečíku s příslušnou rovnoběžkovou
kružnicí.

Protože v kartografii většinou nezobrazujeme do rovinné mapy větší část než
polovinu zemského povrchu, zůstaneme i my v obr. 2 omezeni jen na vnitřek
kružnice m'. "Tam je naznačena tzv. Rartografická síť, čímž rozumíme obrazy
poledníků a rovnoběžkových kružnic. Tyto obrazy jsou v našem obrázku očíslo
vány stupni zeměpisné délky a zeměpisné šířky tak, jak je to v zeměpise zvykem.
Kružnici 74"jsme zvolili v našem příkladě tak, že jí přísluší délkové stupně 0“
a 180“. Do kartografické sítě dostatečně jemně dělené zakreslují se mapy. Tuto
namáhavou práci obstarávají zvláštní ústavy, zřízené k tomuto účelu. My si zde
všimneme jiné otázky.

Jak se v naší mapě zobrazí nejkratší cesta probíhající po povrchu zemském
z jednoho místa do druhého?

Abychom na to mohli odpovědět, musíme nejdřív vědět, co je nejkratší čarou
spojující dva body A, B a probíhající po povrchu koule. Prostředky vyšší mate
matiky lze ukázat, že touto čarou je část kruhového oblouku tzv. Alavní kružnice
na kouli. Přitom hlavní kružnice na kouli je každá taková kružnice, jejíž rovina
prochází středem O dané koule. Poloměr hlavní kružnice má stejnou velikost
jako poloměr příslušné koule. Je zřejmé, že každá jiná kružnice, která není hlavní
a která probíhá rovněž na naší kouli, má poloměr menší než daná koule. Všim
něme si ještě, že dvě různé hlavní kružnice na téže kouli se vždycky protínají ve
dvou bodech, totiž ve dvou diametrálně protilehlých bodech, jež jsou krajními
body téhož průměru koule. Tento průměr je průsečnicí rovin obou zkoumaných
hlavních kružnic. Na základě toho rozřešíme naši úlohu.

Především je vidět, že hlavní kružnici, která prochází dvěma body A, B naší
zeměkoule, dostaneme jako řez plochy kulové rovinou, která prochází body A, B
a středem Ó této plochy. Označme tuto kružnici písmenem 4%.Tato kružnice 4
protíná poledníkovou kružnici 74(která je rovněž hlavní kružnicí) ve dvou bodech
M, N, při čemž MN je průměr kružnice zm.Víme, že kružnice » byla sestrojena
tak, že její rovina je rovnoběžná s průmětnou. Proto se její průměr MN promítá
do průmětny r zase jako průměr příslušného průmětu kružnice, a tedy i v mapě
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zobrazí se body M, N do bodů M', N' kružnice m' (viz stále obr. 2) tak, že přímka
M'N" je průměr kružnice m.

Prakticky jde ovšem o to, jak body M', N'sestrojíme, známe-li v mapě obrazy
A", B" daných bodů A, B zemského povrchu. Uvědomímesi, že v mapě hledáme
obraz 4' zmíněné hlavní kružnice 4. Tímto obrazem je podle citované už věty 4
minulého článku opět kružnice. Výjimka by mohla nastat jen tehdy, kdyby se
kružnice % zobrazila do přímky (viz větu 2 minulého článku). Sestrojení kruž
nice 4" vede v naší mapě k planimetrické úloze sestrojit kružnici procházející bo
dy A', B" tak, aby protla kružnici zm"ve dvou diametrálně protilehlých bodech
M", N". Užijme k tomu poučky, která říká, že chordály tří kružnic se protínají
v jednom bodě.*) Proložíme body A4",B" libovolnou pomocnou kružnici c tak,
aby protínala kružnici 4“ ve dvou bodech, které označíme U, V. Přímka UVje
chordálou kružnic m', c a protíná přímku A B“, která je chordálou kružnic A', c,
v bodě O. Bodem © prochází konečně chordála M"N" kružnic 4%,m'; sestrojíme
ji jako spojnici bodu O se středem kružnice m“, protože body M', N" jsoudia
metrálně protilehlé body kružnice zn"."Tímjsou určeny body M", N'a tedy i kruž
nice A".Na ní je pak obraz nejkratší cesty z bodu A do bodu B; v našem obrázku
je vyznačen silnější Čarou.

Z takto zakreslené čáry můžeme snadno určit směr hledané cesty v každém
jejím bodě, neboť podle už citované věty 3 se úhly při stereografickém promítání
zachovávají a směr severní (případně jižní) je v každém bodě dán tečnou pří
slušného poledníku.

Stanovte sami jako cvičení případ, kdy nejkratší cesta se zde zobrazí jako
přímka; užijte věty 2 minulého Článku.

Je samozřejmé, že úvahy a konstrukce zde provedené nelze provádět v každé
mapě. Týkají se jen takových map, které byly zhotoveny stereografickým promí
táním. Kartografie zná však ještě řadu dalších zobrazovacích způsobů, založených
na jiných metodách, než je stereografické promítání. V takových mapách musí se
pak pochopitelně užít jiných geometrických konstrukcí, než jakých jsme užili zde.

Doc. Ota Setzer, Praha:

Vystačíme s kružítkem

Při planimetrických konstrukcích můžeme být vázáni různými omezeními.
Některá omezení vyplývají z malých rozměrů nákresny, jiná zase z podmínky, že
při nich smíme použít jen některých pomůcek, např. jen pravítka nebo jen kružítka.

Skupinutakovýchúlohtvořítzv. konstrukce mascheronské, na

2)VizotomčlánekSt. Horáka Mocnost bodu ke kružnici (Rozhledy,
roč. 35, str. 14—19 a str. 60—63. Citovaná poučka je v tomto článku nastr. 62.).



zvané tak podle italského matematika Mascheroniho."“)Jsou to konstrukce prová
děné bez pravítka pouhým kružítkem.

Přesnost s jakou narýsujeme kružnici, závisí jenna správném zabodnutí hrotu
kružítka do jejího středu a na rozevření kružítka tak, aby jeho druhý hrot měl od
středu správnou vzdálenost r. Naproti tomu při rýsování přímky (úsečky) musíme
hranu pravítka, která nebývá vždy ideálně rovná, přiložit ke dvěma daným bodům
přímky a pak vést podle ní tužku tak, aby její hrot měl vzhledem k pravítku tutéž
polohu po celou dobu rýsování přímky. Jeví se nám tedy rýsování kružnice nebo
jejích oblouků podstatně přesnější než rýsování úseček, hlavně delších.

Mascheroni shrnul ve své knize Geommetriadel comtaso (geometrie kružítkem),
vydané r. 1797 v Pavii, řadu úloh tohoto druhu a dokázal, že všechny úlohy, které
se sestrojují pravítkem a kružítkem, lze provádět pouhým kružítkem. S touto
myšlenkou se setkáváme již dříve u dánského matematika Mohra*“)v jeho knize
Eukhdes Danicus (1672). O mascheronských konstrukcích existuje dnes četná
literatura.

Obr. 1

Je přirozené, že omezení počtu rýsovacích pomůcek se projeví ve větším množ
ství kruhových oblouků. Na ukázku provedeme nyní několik mascheronských
konstrukcí, při nichž smíme použít jen kružítka. Objeví-li se přece v připojených
obrázcích úsečky, uvědomte si, že slouží jen k porozumění prováděné konstrukce
nebo k jejímu důkazu a vždy si můžete myslit, že nebyly vůbec narýsovány, neboť
jich pro vlastní konstrukci nepotřebujeme.

1) Lorenzo Mascheroni (čti Maskerony)- básník a matematik,nar. 1750
u Bergama, zemřel 1801 v Paříži, profesor algebry a geometrie v Pavii (Itálie).

23 Georg Mohr (čti Mór), nar. 1640 v Kodani, zemřel 1697 v Kieslingswalde
v Lužici na návštěvě u německého matematika Waltera von Tschirnhaus (čti fon Čirnhaus),
potomka českých Cernohouzů.
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Konstrukce l: ÚsečkuAB, danou koncovýmibody A, B násobte,resp.
dělte, celým číslem, např. třemi (obr. 1):

Kolem bodu A opíšeme kružnici £ poloměru r = AB; potom týmž poloměrem
sestrojujeme postupně kruhové oblouky a v jejich průsečících vrcholy E, F, C, G,
D rovnostranných trojúhelníků ABE, EBF, FBC, FCG, GCD. Vrchol D posled
ního z nich určuje spolu s bodem A trojnásobek dané úsečky; AD —3. AB.

Z bodu D opíšeme kruhový oblouk poloměrem DA, jeho průsečíky L, M s kruž
nicí k jsou středy dalších dvou kruhových oblouků o poloměru LA = LX, popř.
MA —=MX,jež se protnou v bodě X. Hledaná úsečka je: AX = 3 .AB.

Důkaz: Rovnoramennétrojúhelníky ADL a ALX mají společnýúhel DÁL
při základně. Odpovídající si strany těchto trojúhelníků jsou proto úměrné:

AX: AL= AL: AD,čiliAX: AB= AB:3.AB=1:3.
Konstrukce 2: K daným úsečkáma, b, c určete čtvrtou měřickouúměr

nou,tj. úsečku x, pro níž platí:
x:a=b:c

A C E1 W
cíM

a b

| |L F

1 Ď
B Obr. 2

Ž |

Dané úsečky (obr. 2) a —AB, b = CD, c = EF jsou dány svými koncovými
body. Sestrojíme kružnici £ o středu O a poloměru c. Z jejího libovolného bodu L
ji přetneme kruhovými oblouky poloměrů a, b v bodech M, N, takže LM = a,
LN = b. Z bodů M, resp. N, sestrojíme kruhové oblouky, jdoucí bodem L. Oba
tyto oblouky se protínají v druhém koncovém bodě X hledané úsečky: x —LX.

Důkaz: Víme,že pro obsahP trojúhelníkaplatí
abc

4r 7?

kde a, b, c jsou jeho strany a r je poloměr opsané kružnice. Užijeme-li vzorce pro
trojúhelník LMN, dostaneme

LM.LNŇN.MNŇN| a.b.MN
4.OL m 4.c

P=

P=

265



Protože podle konstrukce je bod X souměrně položen k bodu L podle spojnice
MN, je úsečka LX dvojnásobnou výškou trojúhelníka LMN na stranu MN, proto

MN.LXm —
Přirovnáním zlomků na pravé straně snadno již odvodíme;

px=2,
C

P =

čímž jedůkaz proveden.
Naše konstrukce ovšem vyžaduje, aby při a >>b platilo a S 2c, b < 2c. Není-li

tato podmínka splněna, zvolím>napřed podle konstrukce 1 vhodně zvolený celistvý

, , , v v vz , v a . b X
násobek dané úsečky c, např. 2.c, určíme pomocnou úsečku y = = —

nc n

a z ní opětným užitím konstrukce 1 úsečku x.
Konstrukce 3: Nalézt neznámýstředS narýsovanékružnicek (obr. 3):

Na dané kružnici £ zvolíme libovolný bod A za střed kruhového oblouku A,
o libovolném poloměru AB — AC; oblouk A; protíná kružnici £ v bodech B, C,
jež jsou středy dalších kruhových oblouků k, 2; jdoucích bodem A. Oblouky Rs,A3
se protínají v bodě D(BA —BD = CA = CD). Průsečík D je středem oblouku
Ra,jež prochází bodem A a protne oblouk k, v bodech E, F. Jestliže z nich opíšeme
kruhové oblouky poloměrem EA —FA, protínají se tyto oblouky v hledaném
středu S kružnice £ (EA —ES, FÁ = FS).
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Důkaz: Celý obrazec je souměrný podle osy AD, proto body D, $, A leží
v přímce. Trojúhelníky ADF a AFS jsou rovnoramenné a podobné:

DÁ= DF, FA=FS, X DAF= « FAS,
proto odpovídající si strany jsou úměrné.

SA: AF = AF: AD;
protože však AF —AB = AC, můžeme psát předchozí úměru ve tvaru:

SA: AB= AC: AD,
musí proto podle konstrukce 2 být bod S středem kružnice k*).

Konstrukce 4: Do narýsovanékružnice £ (s vyznačenýmstředem S)
vepište pravidelný -úhelník (obr. 4); 1 —6: Poloměr r lze nanést na obvod kruž

nice Ažcelkem šestkrát, proto strany vepsaného pravidelného šestiúhelníka jsou

dg=r = AB=BCČ=...= FA;
n = 3: Vepsaný rovnostranný trojúhelník dostaneme z předchozího šestiúhelníka
spojováním ob jeden vrchol:

az —AC = CE = EA;

n— 4: V pravoúhlém trojúhelníku ACD je: AD —2r, CD = r, proto podle
Pythagorovy věty AC = r. V3. Opíšeme-li tímto poloměrem z bodů A a D kruho
vé oblouky,protnou se v bodě G; AG = DG =r. V3.V pravoúhlém trojúhelníku
ASG je: AS = r, AG =r „V3a zasepodlePythagorovyvěty:SG = r 2 cožje
však délka strany vepsaného čtverce AHDK:

a =r.|2= AH=HD=DK=KA;
8) Úsečkami LX, LM, LN, OL sestrojeným v obr. 2 vzhledem ke kružnici £ odpovídají

v obr. 3 úsečky AS, AE, AF, DA (i co do pořadí) vzhledem ke kružnici A,.
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n = 8: Přetneme-li kružnici £ z bodu G kruhovým obloukem poloměru r v bo
dech L, M, vznikne čtverec SLGM a v něm úhel GSM měří 45“. Proto body L,
M jsou další vrcholy vepsaného pravidelného osmiúhelníka:

ag= AL= LH= HM=MD=....
Konstrukce 5. Najděte střed O oblouku AB kružnice A o středu S

a poloměru r (obr. 5).
Úsečku AB označíme a; kružítkem snadno narýsujeme vrcholy M, N rovno

ramenných trojúhelníků MSA a SNB (s rameny r a základnou a); spojnice MN
jde středem S, přičemžMN | AB, MN = 2a. Z bodů M, N sestrojíme kruhové
oblouky poloměrem MB, resp. NA, jež se protnou v bodě L na ose úsečky AB.
Přetneme-li danou kružnici £ z bodu N obloukem o poloměru SL, získáme
hledaný střed O oblouku AB.

Důkaz: Výška AR trojúhelníka MSA půlí základnuMS: RS = > ;

z trojúhelníka ARN plyne: RN = > a a dále AR“ + RN" = AN'; z trojúhel
M 2 2 0

níka ARS dostanemeAR“= r ——: po dosazení:r? —< T a

čiliÁN" —2a?+ r*.Z trojúhelníka LSN plyne LS* = LN" — SN 9.protože AN =
—=LN, lze psát

2—AN)

LS"—282+ ra = 2+7.
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Pro hledaný bod O platí z trojúhelníka OSN:

SN + os? ON?
až+r2=0N

Platí tedy rovnost LS = ON,jíž jsme používali při konstrukci bodu O.
Na závěr článku vyřeším mascheronsky dvě úlohy, které při použití pravítka

a kružítka jsou zcela elementární, které však vyžadují řadu konstrukcí, použí
váme-li jenom kružítka, Těmito úlohami chci zároveň ukázat, že zdánlivé ušetření
pomůcek na jedné straně způsobuje prodloužení práce na straně druhé, a že na
konec zůstaneme věrni svým pravítkům, i když bychom se - podle Mascheroniho
- zcela bez nich obešli,

Obr. 6

Úloha 1 Určete průsečík X nenarýsovaných přímek a, b, daných body
A, B, resp. C, D (obr. 6).

Úhel daných přímek budiž « — X AXC = X BXC. Hledaný bod X se
strojíme jako průsečík kružnic A;a k;, kde k; (k,) je geometrickým místem vrcholů
obvodových úhlů « nad tětivou AC (BC); příslušný úhel středový je pak 2«.

Kružítkem sestrojíme čtvrtý vrchol E rovnoběžníka ABEC (CE = AB,
BE = AC); vyhledáme bod F souměrně sdružený s bodem E podle přímky
CD (CF = CE, DF = DE). Úhel ECF = 2x. K rovnoramennému trojúhel
níku EFC sestrojímenad stranou 4C podobnýtrojúhelník ACS, pro jehožstrany
platí:

AS;:AG= EC: EF.
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Stačí, když podle konstrukce 2 sestrojíme k známým úsečkám AC, EC, EF čtvrtou
měřickou úměrnou 4AS;. Stejně získáme úsečku BS; ze stran podobných troj
úhelníků BCS; a EFC podle úměry

BS, : BC = EC : EF

Ze vzniklých vrcholů S, a S; rovnoramenných trojúhelníků ACS; a BCS; opí
šeme kružnice A, a R; v jejich jednom průsečíku (druhým je bod C) je hledaný
průsečík X přímek a, b.

Úloha 2: Jsou dány úsečky a = AB, b —=CD (a > b); sestrojte jen kru
žítkem úsečku AX (AY) rovnou jejich součtu a =- b (rozdílu a — b).

Ze středu B (obr. 7) opíšeme kruhový oblouk A, poloměrem BA a na něm
určíme body E a F tak, aby AE —EF = AB. Sestrojíme-li libovolný rovnora
menný trojúhelník EFS (ES = FS), pak jeho vrchol S leží na kolmici vztyčené
k úsečce AB v bodě B (SB | AB). Ze středu S opíšeme kružnici 2, poloměrem

Obr. 7

SB (úsečka AB se jí dotýká). Z bodu B přetneme kružnici 2, kruhovým oblou
kem A; o poloměru b v bodech G a H (BG — BH =b). Podle konstrukce 2 se
strojíme středy K a L oblouků BG a BH (v obr. 7 neprováděno). Kruhový oblouk
z K(L) o poloměru KG (LH) protne oblouk 2; v hledaném bodě X(Y):

AK=a+b, AY=a-—b.
Důkaz: Ke správnosti konstrukce zbývá jen dokázat, že body X a Y leží

na přímce AB. Důkaz provedeme jen pro bod X; v obr. 7 sledujme úhly:
X KSB = 2. X KBG (středovýa obvodový úhel nad tětivou BK v kružnici k;);
2.X KBG = «x XBG (podle konstrukce a ze souměrnosti); srovnáním do
staneme: X KSB = X XBG; protože však KS | BG, plyne odtud z vlastnosti
úhlů s rameny navzájem kolmými, že také BX | BS.

Ježto BS | .A4B,plyne odtud, že body A, B, X leží v přímce, čímž je důkaz
proveden.
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Fyzika

Dr. Ladislav Thern, Zvolen:

Sústavy jednotiek fyzikálnych veličín
(Dokončenie)

6. Ak premyslíme si ešte raz všetko to, čo sme povedali v I. časti v spojitosti so
vzťahmi (4), (5), (7), (8) a (10) a zvlášť uvedomíme si aj to, že jednotka veličiny
určitého druhuje len jedna z rozličrřšýchveličín tooh istého druhu, vidíme, že máme
možnosť definovaťjednotku odvodenej veličiny v závislosti od jednotiek základných
veličín. Takýto systematický postup vedie k súboru jednotiek, ktorých používanie
má velké výhody. Preto v ďalšom najprv uvedieme všeobecné zásady pre zostavenie
Jubovolnej sústavy jednotiek a potom na niektorých konkrétnych príkladoch
ukážeme ich uplatnenie.

Celkom určitů sústavujeďnotiekfyzikálných veličínvybudujemetakto:
Ak počet rozličných druhov fyzikálnych veličín je 2, sústavou ich jednotiek

rozumieme súhrn jednotiek definovanýchnasledujúcimi pravidlami:
1. Pre každů veličinu si zvolíme práve jednu jednotku, takže počet jednotiek

v sústaveje tiež z. Každů jednotku označíme osobitným znakom, zvoleným v súlade
s dimenzionálným vzorcom príslušnej veličiny tak, že v ňom dosadíme za symboly
dimenzií základných veličín znaky jednotiek základných veličín. Napr. dimenzio
nálny vzorec práce v sústave MKSAje [I]*. [m] . [t]?, preto jednotku práce ozna
číme m“ .kg.s'*, dimenzionálny vzorec elektrického náboja je [I] . [t] a jednotku
náboja označíme A . s. Dóležitejšie jednotky, medzi nimi aj základné, pomenujeme
osobitnými menami. Pomenované jednotky mávajů zváčša aj zvláštne označenia,
obyčajne z písmen ich mena, napr. v sústave MKSA: meter - m, kilogram - kg,
sekunda - s, joule - J, ampér - A, coulomb - C,... Niekedy postupujeme opačne
tak, že podla označenia jednotky volíme jej meno: napr. A. s - ampérsekunda,
W. s - wattsekunda, V. A"- voltampér, kp. m - kilopondmeter, m .s“* - meter
za sekundu,... |

2. Medzi veličinami zvolíme si v lubovolnom počte m < n Tubovolné veličiny,
ktoré se nazývajů záklaďné veličiny. Pre tieto zvolíme si jednotky úplne /ubovolne
a nazývame ich základné jednotky sústavy.

3. Ostatné veličiny v počte (1 — zm)nazývajů sa odvodené. Definujeme ich po
mocou (2 — 74)nezávislých rovníc vyjadrujúcich ich súvislosti jednak vzájomne,
jednak so základnými veličinami. Tieto rovnice vyberieme jednak z prírodných
zákonov, jednak si ich vhodne (umele) vytvoríme (napr. pre prácu). Pre odvodené
veličiny definujeme jednotky na základe definičných rovníc a nazývame ich
odvodenéjednotky. Ak poznáme pre niektorů odvodenů veličinu viac rovníc, ktoré
ju uvádzajú vo vzťah s veličinami už definovanými, zvolíme si medzi nimi jednu
za definičnú rovnicu.
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Napr. sila a hmota závisia od seba jednak II. Newtonovým zákonom P =
m, „m ,

po 2 V sústavách CGS= k,.m. a, jednak gravitačnýmzákonom P= k,

a MKS bola zvolená hmota za základnú veličinu, preto hociktorá z uvedených
rovníc mohla by byť zvolená za definičnú rovnicu sily, no volba padla na prvů
rovnicu, v ktorej položíme A, = 1, takže P = m. a.

7. Ukážeme na niekolkých jednoduchších príkladoch, ako sa má a móže po

stupovať pri budovaní hociktorej sústavy jednotiek. Do úvahy berme len niekolko
máloveličín, a to: dížku /, Čas r, rýchlosťv, zrýchlenie a, hmotu 71,silu Pa prácu A.
Máme teda z = 7. Zostavme si pre prehlad tabulku:

Sústava I II IU IV | V
Veličina|Def.| Dim.| Def.| Dim.| Def.|iBřim.| Def.|Dim.|Def.| Dim.

l — L — L — L t TÍ- L
(+ potyb)

t — T — T- T |- T |- T

E L T-1 E LT-1 A LT-1 E T? — V
ť ť i t

TD L T072 UD L.T7? Z LT7? ZD T-1 ZD V TU
ť ť ť ť [

m — M — M |a.r LTO, a | T — M

P m.a |L.M.T7? - M:L—2|n.a L*To*| m.a| T? |m.a M.TOT.VA| P.l|LX2M.T3P.l|miL—Pl|L5T=*|PLL| T| P.lLM.T—v
V prvom stípci sú vyznačené uvažované veličiny. Ostatné stípce nech patria

po dvoch rozličným sústavám očíslovaným I až V. Prvéstípce (s nadpisom „„Def.““)
obsahujů jednak prázdne polia, ktoré patria zvoleným základným veličinám v prí
slušnej sústave, jednak pravé strany definičných rovníc. Napr. definičná rovnica
pre silu v I. sústave podla 6. riadku má znieť P — m. a, definičná rovnica pre
hmotu v III. sústave podla 5. riadku » —a. r* a pod. Takto počet základných
veličín pre sústavy I až V je postupne 3, 3, 2, 1, 4. Počet odvodených veličín
bude 4, 4, 5, 6, 3.

Druhé stípce (s nadpisom „„Dim.““)obsahujú jednak označenia dimenzií zá
kladných veličín, ktoré tu označujem Kratšie, bez hranatých zátvoriek, ale zato
velkými písmenami L, M, T, V, jednak dimenzionálne výrazy odvodených ve
ličín. Napr. dimenzionálny vzorec práce v III. sústave je podla posledného riadku
[A4]=L2.T*
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K jednotlivým súůstavámosobitne poznamenajme:

I. sústava. Pretože vo volbe jednotiek pre základné„veličiny máme úplnů vol
nosť, urobme túto volbu tak, že pre dížku, hmotu a čas si zvolme dobre známe
jednotky meter, kilogram a sekundu - s označením m, kg, s. - V zmysle dimenzio
nálnych rovníc označíme potom odvodené jednotky rýchlosti, zrýchlenia, sily
a práce m.s ', m.s“?, m.kg.s“?, m?.kg.s“*, okrem toho pomenujeme
jednotku sily newton (s osobitným označením N) a jednotku práce joule (J).

Na základe definičných rovníc odvodených veličín určíme si aj velkosť týchto
jednotiek. Tak 1 m ..s* je rýchlosť pri takom rovnomernom pohybe, ked za 1 s
sa vykoná dráha 1m, I m. s? je zrýchlenie pri takom rovnomerne zrýchlenom
pohybe,keďrýchlosťtelesasa zmenízals olm.s *,lm.kg.s““ je sila,ktorá
hmote 1kg udelí zrýchlenie Im.s“*, 1J —Im*.kg.s'* je práca vykonaná
silou 1 N, ak jej pósobením posunie sa teleso v smere sily o I m. (Prácu 1 J vy
konáme pri zdvihnutí závažia 10 dkg približne do výšky 1 m.)

Iste ste už přišli na to, že takto začíname výstavbu sústavy MKS. Keby sme
za jednotky základných veličín zvolili centimeter (cm), gram (g) a sekundu (s),
budovali by sme sústavu CGS. Je to iná sústava jednotiek ako sústava MKS,
ale obidve sústavy majú úplne totožné základné veličiny, definičné rovnice odvo
dených veličín a tiež totožné dimenzionálne vzorce. Jednotky sú pravda rozdielne
a práve preto treba rozlišovaťmedzi pojmami dimenzie a jednotky veličiny. Toto
rozlišovanie malo by sa dósledne uplatniť aj pri označovaní dimenzií a jednotiek
symbolmi, čo každý autor nečiní.

II. sústava. Oproti I. sústave urobili sme zmenu v definičnej rovnici sily, ktorů
definujeme gravitačným zákonom (pozri koniec ods. 6: položili sme A, = 1).
Nemenia sa teda dimenzie rýchlosti a zrýchlenia a pri rovnakej volbe jednotiek
základných veličín ani ich jednotky. Naproti tomu dimenzionálny vzorec sily
v dósledku inej volby definičnej rovnice sily sa zmení. Zmení sa aj dimenzionálny
vzorec práce, pretože jej definičná rovnica obsahuje silu (hoci tvar definičnej
rovnice pre prácu vzhladom na I. sústavu nebol pozmenený).

Ak za základné jednotky zvolíme si zasa m, kg, s, bude jednotka sily (s ozna
čením m*. kg?) sila, ktorou sa priťahujú dve rovnako velké hmoty 1 kg zo vzdia
lenosti 1 m.

Jednotka práce (s označením kg“ .m'*) bude práce vykonaná jednotkou sily
na dráhe 1 m.

Všimnime si, že zmenou jednej definičnej rovnice zmenia sa dimenzie a jed
notky viacerých veličín (vzhladom na sústavu D.

Tu sa vynára pre praktické počítanie velmi dóležitá otázka: ako vyjadriť novů
jednotku nejakej veličiny v jednotkách už známych z iných sústav, t. J. ako pre
počítať jednotku z jednej sústavy na jednotku z inej sústavy. Odpoveď: treba
vykonať meranie, t. J. určiť meraním pomer jednotiek patriacich rozličným dvom
sústavám, ale tej istej veličine.

Tak meraním bolo zistené, že dve hmoty po 1 kg sa priťahujú zo vzdialenosti
1 m silou 6,664.10"1 N (jednotka MKS), ale táto sila je jednotkou sily v našom
prípade. Je teda jednotka sily IT. sústavy skoro bilionkrát menšia ako newton a
v takom istom pomere sú aj jednotky práce zo sústavy I (MKS) a zo sústavy II.
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III. sústava. Zakladá sa len na dvoch veličinách. Ich jednotky nech sú meter a
sekunda, definované a označené ako obyčajne. Definičná rovnica pre hmotu vy
jadruje podstatu gravitačného zákona, t. j. že zrýchlenie a, ktoré jedno teleso
udeluje druhému Iubovolnému telesu ho priťahujúc, je nepriamo úmerné štvorcu
vzdialenosti r a že konštanta úmernosti 74charakterizuje prvé teleso. Práve túto
konštantu úmernosti nazývameteraz (gravitačnou) hmotou. - Pokial ide o rovnicu
P = m.. a, táto teraz stráca obvyklý charakter principiálneho zákona dynamiky,
ale stáva sa definičnou rovnicou veličiny, ktorú „„je účelné zaviesť“ pre dalšiu
potrebu,t. j. sily.

Jednotku hmoty treba teraz označiťm“ . s? a má to byť taká hmota, ktorá akej
kolvek inej udelí zo vzdialenosti 1 m zrýchlenie Im.s'?. Pretože meraním
v jednotkách sústavy MKS sa zistilo, že gravitačná konštanta má hodnotu
6,664.107**, znamená to, že približne hmota velkosti 15.10%kg vyhovuje tejto
požiadavke. Pomer jednotiek hmoty zo sústavy III a I (MKS) je teda asi 15.10.

Taký istý je aj pomer jednotiek sily i pomer jednotiek práce z týchto sústav, ako
to vyplýva z totožných definičných rovníc týchto veličín v oboch sústavách.

IV. sústava má len jedinú základnůveličinu: čas.Jednotkou časunech je sekunda

(s), definovaná obvyklým spósobom. Treba definovať 6 odvodených veličín a ich
jednotky. Hneď sa nám vyskytne ťažkosť s dížkou. Najjednoduchšia rovnica,
ktorú si vieme predstavit a ktorá spája dížku s časom, je zákon rovnomerného po
hybu Z=v.ť, kde v je konštanta pre každý pohyb iná. Pretože ešte nemáme
jednotku pre dížku, móžeme hodnotu v Iubovolne zvoliťpre vybraný rovnomerný
pohyb. Zvolme si za tento pohyb Iudský priemerný pohyb pri chódzi, pre ktorý
položíme v — 1 (bez rozmeru!). To je asi taký pohyb, pri ktorom za 1 s vykonáme
dráhu, aká je vzdialenosťželezničných kolajníc. (Zámerne savyhýbam údaju v met
roch; musíme mať predstavu o tomto pohybe nezávislá od obvyklých jednotiek
dížky.) Potom pre tento pohyb platí zákon dráhy v tvare:=.

Túto rovnicu považujeme za definičnů rovnicu dížky. Podla nej dimenzia dížky
vzhladom na čas je 1 a jednotkou dížkyj je dížka dráhy, ktorú vykonáme pri našom
základnom pohybe za 1 sekundu. Móžeme ju pomenovaťtiež slovom „„sekunda“
a označiť tiež s - zhodne s jednotkou času. Ale pozor na možné nedorozumenie!
Rovnicu / — r nesmieme chápať tak, akoby dížka a čas boli pojmove totožné.
Dížka je dížka a čas je čas, ostávajú vždy veličinami rozličného druhu a uvedená
rovnica nesmie nikoho pomýliť. „„Sekunda“ ako jednotka dížky je dížka a „„sekun
da““ ako jednotka času je Čas.

Najlepšie to pochopíme na nejakom príklade: „šírka učebne je 4,2 sekúnd““
znamená, že prechod od jednej steny k druhej po šírke učebne trvá 4,2 s. Ba aj
V praktickom živote udávame dížku pomocou času. Či nehovoríme: „„mesto A
od B je vzdialené 3 hodiny pešo?“ Alebo: vzdialenosť určitej stálice je od nás

12 svetelných rokov. Tu prívlastok „„svetelný““sa vzťahuje na to, že za základný
rovnomerný pohyb sme zvolili šírenie svetla, pričom jednotkou času je rok a
jednotkou dížky tiež „„rok“.

Za definičné rovnice ostatných veličín zvolme tie isté ako v III. sústave. Viac
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veličín móže maťtú istů dimenziu. Napr. Čas, dížka, hmota, práca; tak isto rýchlosť
a sila sú obidve bezrozmerné. Aj v iných sústavách sa objavuje podobná vec: napr.
uhlová rýchlosť a kmitočet majů aj v sústave MKS rovnakú dimenziu, tak isto
práca a momentsily, tlak a objemová hustota energie, zrýchlenie a intenzita gravi
tačného silového pola.

Ak by sme chceli jednotky tejto sústavy vyjadriť v jednotkách sústavy MKS,
bolo by treba vykonať meranie: určit pomer napr. dížkových jednotiek, t. j. na
merať v metroch dížku dráhy vykonanej pri základnom pohybe (chódzi) za 1 s.
Namerali by sme asi 1,4 m. Pre hmotu zasa by sme potrebovali vykonať meranie
gravitačnej konštanty.

V. sústava má štyri základné veličiny. Ich jednotky nech sú meter, kilogram,
sekunda (definované obvykle) a rýchlosť rovnomernej chódze (pozri IV. sústavu)
s názvom 3,cel“. Označenia základných jednotiek nech sú m, kg, s, c

Čo sa stane so zákonom rovnomerného pohybu, ktorý píšeme obvykle v tvare
I = v. r? Priama úmernosť medzi dráhou a časom platí aj teraz, ale stály podiel
merných čísel dráhy a Času nedáva merné číslo rýchlosti, pretože sme zvolili za

jednotku rýchlosti rýchlosť iného pohybu, než u ktorého sa vykoná za 1 s dráha
l m. Ak porovnáme dva pohyby s rozličnými rýchlosťami a nameriame dráhy
vykonané za ten istý časový intferval, dostaneme, že pomer rýchlostí sa rovná
pomeru vykonaných dráh,t. j. medzi dráhou a rýchlosťou je tiež priama úmernosť.
Móžeme teda písať

i=k.v.t, (12)
kde k je konštanta úmernosti. Pretože všetky tri veličiny /, v, r boli už definované,
táto rovnica je definičnou rovnicou novej veličiny A,ktorá má dimenzionálny vzo
rec [k] —L. T-!.V-*. Jej jednotku teda označíme m.s-*.c-*. Číselnů
hodnotu £ móžeme vypočítať, ak nameriame pri Ilubovolnom rovnomernom po
hybe rýchlosť (v jednotkách c), dráhu (v metroch) a čas (v sekundách), za ktorý
bola vykonaná dráha a dosadíme získané hodnoty do rovnice (12). Ak volíme
pohyb s jednotkovou rýchlosťou, vykoná sa za ls dráha 1,4 m (približná hod
nota, spomenutá pri IV. sůstave), takže

1,4 m—2 = —1—1Ř PP l4m.sot.co*.

Keby sme volili pohyb s rýchlosťou v-krát váčšou, bude vykonaná dráha za ten
istý Čas tiež v-krát váčšia, takže vypočítaná hodnota konštanty £ bude vždy tá istá,
nech ide o akýkolvek rovnomerný pohyb. Dimenzionálna konštanta vystupujúca
v zákone (12) rovnomerného pohybu má analogická povahu ako gravitačná
konštanta v gravitačnom zákone: je „„prírodnou““(univerzálnou) konštantou.

Týmto ukončíme rad príkladov, ktorými sme chceli ozrejmiť všeobecné zá
sady pre vybudovanie Iubovolnej sústavy jednotiek. Koho to zaujíma, móže sa

»„pohrať“ S vymýšlaním iných príkladov: móže voliť iné základné veličiny alebo
1né jednotky pre tie isté základné veličiny. „Keby ste v I. sústave vykonali zmenu
tak, že by ste za základné veličiny zvolili dížku, čas a silu a za ich jednotky meter,
sekundu a kilopond (kilogram váhy), mali by ste začaté vybudovanie tzv. tech
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nickej sústavy. Takéto „„hračky““móžu byť velmi užitočné, lebo umožňujú po
rozumenie, ulahčujú vniknutie do podstaty. Po nácviku na takýchto jednoduchších
prikladoch móžete sa smelo pustiť napr. do vzájomného porovnania absolútnej
elektromagnetickej sústavy CGS a sústavy MKSA v elektrine a magnetizme.

Medzinárodná sústava MKSAje racionalizovaná. Čo to znamená? Racionali
záciou akejkolvek sústavy jednotiek rozumieme prechod na inú sústavu pri za
chovaní tých istých základných veličín a ich jednotiek, ale pri zmene aspoň jednej
definičnej rovnice niektorej odvodenej veličiny zmenou konštanty, považovanej
za půhe číslo. Tým sa dimenzie veličín nepozmenia a teda ani označenia jednotiek,
ale ich velkosť bude iná.

Václav Burjan, Praha:

Parita
(Dokončení)

Když uvážíme, co jsme řekli o přímém a zrcadlovém stavu, že totiž jsou možné
jen ty děje, které mají stejný přímý i zrcadlový průběh, můžeme formulovat zákon
zachování parity také takto:

II. Nelze zjistit rozdíl mezi průběhem dějů v „„pravotočivém““a „„levotočivém“
systému.

I v atomárním světě se uznávalo, že platí takováto souměrnost, avšak skutečně
souměrnost dokázána nebyla. Naopak vznikla pochybnost, zda vůbec souměrnost
platí. R. 1956 navrhli čínští fyzikové Lee a Young (čti Lí a Jang) pokusy,
kterými se dokázalo, že zákon zachování parity někdy neplatí. Jejich práce byla
r. 1957 odměněna Nobelovou cenou za fyziku. V posledních dvou letech 1v mno
hých jiných laboratořích byly provedeny obdobné neborozšiřující pokusy.

Neplatnost zachování parity se vztahuje jen na určité děje v atomových jádrech,
nebo na děje mezi jednoduchými částicemi. Takový typ dějů se nazývá slabé
interakce. Jsou to děje, nebo vzájemná působení částic, při kterých mezi nimi pů
sobí poměrně slabé síly, slabší než je elektrostatické působení nábojů. Nejznámější
příklad slabých interakcí je rozpad jádra, nebo také jen pouhého neutronu, při
kterém vzniká z neutronu proton (a další částice zvaná neutrino) a elektron, zvaný
jinak částice 3. Pouze na tyto slabé interakce se vztahuje nezachování parity.

Lee a Young především ukázali, proč dosud nebylo dokázáno nezachování parity
při rozpadu s vysíláním částice beta. Podle jejich mínění byly totiž voleny nevhodné
pokusy. Zvláštní postavení má příklad s explosí otáčející se malé nálože, a ten
právě ukazuje správnou cestu k důkazu. Při rozhodnutí, zda rozpad nálože na
úlomky je souměrný vzhledem k rovině r, zjišťovala se pravděpodobnost výletu
úlomku určitým směrem v závislosti na otáčení nálože. "Tatopravděpodobnost má
být funkcí směru osy otáčení. To znamená, že např. by mohla být největší pravdě
podobnost, že určitý úlomek dopadne do poloprostoru 70,jestliže osa otáčení míří
kolmo do roviny. Hledejme pravděpodobnost, že úlomek dopadne právě do bodu
A (obr. 8). Ta bude funkcí směru osy otáčení, ale také ještě funkcí úhlu, který svírá
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osa otáčení se směrem do bodu A. Je-li úhel © mezi osou otáčení a směrem do bodu
A nulový, bude pravděpodobnost P největší, a bude-li úhel mezi osou otáčení
a směrem na bod A pravý, bude nejmenší. Uhodneme, že P bude záviset na kosinu
© úhlu mezi osou 7ma v, takže můžemepsát:

P = funkce(m.v.cos 9),
kde v je vektor a mmje vektor zvláštního druhu. Poněvadž je určen ne samým po
hybem, ale osou pohybu, jmenuje se přesněji osový vektor, nebo také
pseudovektor. Součindvouvektorův uvedenémtvaru (s činitelemcos)se
jmenuje skalární součin. V daném případě součin vektoru s pseudovektorem v uve
deném tvaru se jmenuje pseudoskalár. Přiinversi,jak jsmeviděli,vektor
změnil znamení, pseudovektor však znamení neměnil, neboť otáčení bylo vidět
v zrcadle ve stejném smyslu. Nebude-li někdy skutečně platit zachování parity,
čili projeví-li se vůbec někdy nesymetrič
nost při přímém a inversním stavu, bude
to právě takovýto případ, kdy měřený jev
závisí na pseudoskaláru. Jedině v tomto
případě u popisu inversního stavu změní
v rovnici vektor obsažený v součinu
znamení celého součinu a změní tak prav
děpodobnost P. Jsou-li však v rovnici dva
vektory, které oba při popisu inversního
stavu změní znaménko, nezmění se zna
mení celého součinu v rovnici. Množství
úlomků v určitém směru na jednotku
plochy se dalo zapsat, vezmeme-li v úvahu Obr. 8
možnou nesymetrii způsobenou otáčením:

I=TŮ + acos(m,v)].
Když bude a = 0, množství dopadajících úlomků bude stejné v obou poloprosto
rech oddělených rovinou x. Když bude a kladné pro ty hodnoty v, pro které je sou
čin a cos (m,v) kladný, bude Zvětší. Je to poloprostor, kde pro úhel? platí 0 < J <
< 90" a 270" < 9 < 360“,cožnastane právěv poloprostoru TO. V opačném polo
prostoru se zmenší množství úlomků na jednotku plochy o stejnou hodnotu
a cos (m, v).

V jiných případech, když by se měřily pouhé skaláry a ne pseudoskaláry, při
inversních stavech by se rozdíly nenašly.

Nejznámější uspořádání pokusu pro zjištění nesouměrnosti v jaderných dějích
a nezachování parity se vcelku podobalo pomyslnému příkladu s malou otáčející se
náloží. Místo nálože jsou v pokusné nádobě jádra v atomech isotopu Co. Tato
jádra se sama od sebe otáčejí, poněvadž mají spin. Osa jejich otáčení míří však za
obyčejných poměrů u každého jádra jinam. Musí se napřed uspořádat tak, aby
jejich spiny, či osy otáčení, byly rovnoběžné. Uspořádání by se při vyšší teplotě
nedařilo, poněvadž tepelným pohybem by se seřazováníihned rozrušovalo. Musí se
proto seřazování dít při velmi nízké teplotě, okolo 1“ nebo ještě méně, absolutní
stupnice. Vlastní seřazení se provádí magnetickým polem. Poněvadž v otáčejících
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se elektronech okolo atomů otáčejí se zároveň náboje, tvoří atomy nejen setrvačníky,
ale též magnety, které se vnějším polem dají uspořádat.

Jádra Co“"jsou radioaktivní a rozpadají se s emisí částic beta či elektronů. Jedná
se tedy o slabou interakci. Místo úlomků v myšleném pokusu s náloží vystřelují
jádra elektrony.

Obtížným problémem bylo umístění počítače elektronů z rozpadu velmi blízko
vrstvičky atomů Co“, takže tyto počítače již musily pracovat ve velmi nízké teplotě
a na velmi malém prostoru.

Při těchto pokusech, stejně jako v dalších jiných, které byly provedeny jinde na
podobném principu, skutečně bylo objeveno, že do jednoho poloprostoru padalo
více částic beta než do druhého.

Literatura: Špolskij, Atomová fysika II. díl. Drška - Klimeš - Slavík: Základy atomové
fysiky. Šott - Koláč: Nezachování parity při rozpadu beta. Čs. čas. pro fys., sv. 8, č. 6
(1958).

Různé

Miloš Jelínek, Praha:

L.sjezd Jednoty čs. matematiků a fyziků

2 WV

Počátkem dubna tr. se konal v Praze I. celostátní řádný sjezd Jednoty čs. mate
matiků a fyziků, který jednal o mnoha otázkách, jež budou zajímat 1 vás, mladé
čtenáře „„Rozhledů““.Jak již asi víte, Jednota je stará společnost - jedna z nej
starších v Evropě - a bude brzy v r. 1962 slavit své stoleté trvání. Sdružuje učitele
matematiky a fyziky všech druhů škol a vědecké pracovníky týchž oborů. Její
úkol je podporovat rozvoj těchto věd, tak důležitýci: pro moderní techniku a
pro výstavbu naší socialistické společnosti, a zvyšovat úroveň vyučování mate
matice a fyzice jak na středních, tak i vysokých školách. Jeden z hlavních jejích
úkolů je také budit mezi mládeží zájem o studium matematiky a fyziky, těchto
věd ke studiu ne zrovna snadných, ale po překonání prvních překážek přináše
jících mnohou životní radost.

I. sjezd zhodnotil, jak Jednota plnila tyto své důležité úkoly během posledních
tří let, a vypracoval program její činnosti na další léta. Je samozřejmé, že v této
době, kdy se jedná o revoluční přestavbu našeho školství, věnoval sjezd právě
otázkám školským a výchovným velkou pozornost. Mnoho se diskutovalo o tom,
jak organisovat a řídit vyučování matematice a fyzice, aby žáci středních škol a
studenti škol vysokých získali znalosti vysoké úrovně, které by stačily na další
stále náročnější studium technické. Nestačí jen změnit učební osnovy a učebnice,
ale musí se změnit sám obsah vyučování a zvláště metody práce, a to nejen vy
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učovací metody učitele, ale i způsob, jak žák sám studuje. Mnohem větší důraz
sepoložína samostatnou práci žáků, opírající se o jejich
vlastní zájem. Předpokládáme,že žák, který jeden den bude produktivně
pracovat u stroje v továrně, bude druhý den stejně tak samostatně studovat ve
školní lavici, při čemž si bude vědom důležitosti obou způsobů práce.

Z toho důvodu vzroste důležitost některých vnějších činitelů, které jen volně
souvisí s vlastním vyučováním. A zde bude moci velmi pomáhat Jednota.

Mezi takové pomocné prostředky, jež Jednota vede, patří např. tento časopis
„Rozhledy““, který podchycuje zájem lepších žáků v matematice a fyzice a svými
články rozšiřuje jejich vzdělání. Jednota bude také podporovat soutěže mezi vy
nikajícími žáky, ať již to bude Matematická olympiáda, která se koná celostátně
každý rok, nebo Fyzikální olympiáda, již budou pořádat krajské pobočky JCMF.
Jednota chystá ještě celou řadu akcí, přednášky, kursy, konference, exkurse,
výstavy apod., kterými chce usnadnit a zkvalitnit těžkou a odpovědnou práci
učitelů matematiky a fyziky, a tím chce také pomoci studující mládeži samé,

Sjezd Jednoty v druhé části zasedání provedl volby nového Ústředního výboru,
jenž bude řídit její Činnost v dalších třech letech. Jejím předsedou byl zvolen
docent dr. František Kahuda, ministr školství a kultury, a prvním místopřed
sedou akademik Vladimír Kořínek, profesor matematiky na matematicko-fyzikální
fakultě Karlovy university. V jejich společném vedení je záruka, že Jednota bude
úspěšně rozvíjet svou Činnost jak ku prospěchu vědy, tak i ku prospěchu naší školy.

Josef Kotyk, Pardubice:

K 75. narozeninám prof. Dr. M. Kósslera

K tomu, abychom při příležitosti významného životního jubilea napsali několik
objektivních řádků o Dr. Miloši Kosslerovi (narozen 19. června 1884), nestačí
konstatovat, že byl dlouhá léta profesorem matematiky na Karlově universitě
v Praze a uvést seznam jeho četných vědeckých prací, což spolu se zhodnocením
jeho práce bude úkol povolanějšího časopisu. Profesora Koósslerasi však vážíme
nejen jako vědce, nýbrž i jako vzácného člověka, svědomitého učitele a vycho
vatele celé matematické generace. Z paměti žáků nikdy nevymizí jeho přednášky,
pečlivě a podrobně připravené, v nichž každé slovo a každá věta měly své přesné
místo. Každá z těchto přednášek by mohla jít do tisku a z každéby vznikla jistě
tak zdařilákniha,jakouje Kósslerův„Úvod do počtu diferenciál
ního“ (JČMF, 1926,„„Kruh“, svazek 4).

Profesor Kossler dovedl poutavým výkladem uchvátit své Žáky a přiblížit jim
ty nejnáročnější přednášené discipliny. Vedl své žáky a stále je přibližoval k vě
decké pravdě a uměl odkrýt i krásu oné houževnaté a denní vědecké práce. „„Po d
statným úkolem matematiky jako vědy je poznávání
pravdy,“ prohlásil v úvodním proslovu k přednášcev říjnu 1922. Obraceje se
pak přímo k posluchačům, pokračoval: „„Věřím,že 1 vás přivádí sem touha okusit
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ono zvláštní kouzlo, jež spočívá v ustavičném hledání a nalézání pravdy. Je-li
tomu tak, budete šťastní ve spoluúčasti na obrovité síti, kterou pletla před námi
mnohá pokolení a kterou budou plésti ještě bezpočetná pokolení badatelů po nás,
budete šťastni, že smíte síť vědy plésti s nimi, stávajíce se účastnými na velko
lepé práci generací...“

Připojujíce se k dlouhé řadě těch, kteří v těchto dnech vzpomenou svého vzác
ného učitele, přejeme prof. dr. Miloši Kosslerovi mnoho zdraví, aby mohl ještě
dlouhá léta pomáhat svými bohatými vědomostmi, zkušenostmia životní moudrostí
naší matematice k dalším úspěchům.

Milan Sekanina, Brno:

Sedesátiny profesora Otakara Borůvky

Dne 10. května tr. se dožil šedesáti let člen korespondent Československé aka
demie věd Dr. Otakar Borůvka, doktor fyzikálně-matematických věd, profesor
matematiky přírodovědecké fakulty university v Brně.

Narodil se v Ostrohu na Moravě, kde byl jeho otec učitelem. Studoval nejprve
na brněnské technice, kde navštěvoval přednášky význačného českého matematika
Matyáše Lercha. Přednášky i Lerchova osobnost Borůvku hluboce zaujaly. Když
byla založena v Brně universita a Lerch se stává jejím prvním profesorem mate
matiky, odchází posléze na universitu i Borůvka, kde zakončuje svá studia v roce
1922 a získává učitelskou aprobaci pro vyučování matematice a fyzice na středních
školách. Zůstává na universitě jako asistent. V letech 1926—27a 1928—29studoval
v Paříži u prof. E. Cartana, v roce 1930—31 u prof. W. Blaschkeho v Hamburku.
V roce 1928 se habilitoval a od roku 1934 působí na přírodovědeckéfakultě v Brně
jako profesor.

Vědecká činnost profesora Borůvky obsahuje téměř padesát vědeckých prací
z diferenciální geometrie, teorie grup, diferenciálních rovnic 1 jiných částí mate
matiky. Je autorem originálně pojaté monografie o teorii gruv, která nyní vyjde
ve třetím vydání u nás, v NDR a v Rumunsku. Velmi rozsáhlá je jeho spolupráce
se zahraničními časopisy. Borůvkovy vědecké práce jsou v matematickém světě
dobře známy a oceňovány. Jeho výsledky z diferenciální geometrie se staly v po
slední době východiskem bádání celé skupiny italských geometrů. Podrobnějším
zhodnocením Borůvkovy vědecké činnosti se zabývají články uveřejněné v našich
vědeckých časopisech. Borůvka se významnou měrou podílí na organisaci vědecké
práce v matematice v ČSR. Po roce 1945soustředil kolem svého semináře početnou
skupinu mladých moravských a slovenských matematiků. Výsledkem spolupráce
mezi nimi je vyřešení řady základních otázek z teorie diferenciálních rovnic a
rozpracování mnoha nových myšlenek.

K povinnostem vysokoškolského učitele přistupoval prof. Borůvka vždy s vě
domím velké odpovědnosti. Jeho přednášky jsou promýšleny do nejmenších
podrobností. Jasným výkladem upoutává pozornost jak studentů, tak posluchačů
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na veřejných přednáškách. Je nutno dále vzpomenout jeho obětavé pomoci při
rozvoji přírodovědecké fakulty v Brně a matematického ústavu Komenského uni
versity v Bratislavě.

Sedesáti let se profesor Borůvka dožívá v naprosté duševní i tělesné svěžesti.
Těšímese, že ještě dlouho bude stát v čelebrněnského matematického dění a mnoho
mladých matematiků naučí milovat nejen vědu, ale i život kolem sebe.

Redakce s radostí doplňuje uvedený článek tím, že jubilantovi byla v květnu
udělena státní cena K. Gottwalda za vynikající práce v oboru diferenciálních
rovnic.

Adolf Kodym, Praha:

Dvě zprávy z říše velkých čísel

1. Ludolfovo číslo. Číslo r je právě vypočítáno na 10 000 desetinných míst, jak
sdělujeFrancoisGenuys: Dix mille décimales de z, v časopisu
Trimestriel Chiffres, březen 1958, číslo 1., str. 17, 18—22.Tento časopis
je k dispozici v knihovně Matematického ústavu v Praze 2, Zitná ul. č. 25.

2. Nové Mersennovoprvočíslo. O těchto prvočíslech se dočtete v článku V. Vítek:
Dokonalá čísla, Mersennova a Fermatova prvočísla,
Rozhledy,roč. 1957,str. 291.Hans Rieselvesvémčlánku A New Mersenne
Prime (NovéMersennovoprvočíslo)v časopisuMathematical Tab
les and other Aids to Computation (Matematickétabulkya jiné
početní pomůcky), číslo 61, svazek XII, leden 1958, str. 60, píše: Dne 8. září
1957 švédský elektronový počítač BESK zjistil, že Mersennovo číslo M31; =
= 2917 — 1 je prvočíslo. Výsledek byl přepočítán 12. září 1957 a důkaz proveden
podle Lucasovy metody. Výpočet trval 5 hod. 30 min. Nové prvočíslo je
969ciferné. Počáteční cifry čísla 2*2!8— 1 jsou 2591 1708 6...

Závěr Fyzikální olympiády Pražského kraje

Prvé kolo Fyzikální olympiády, pořádané pražskou pobočkou Jednoty čes
koslovenských matematiků a fyziků v Praze (ÚNV) spolu s KPÚ v Praze skon
čilo dne 15. dubna 1959. Účastnilo se jí 237 žáků z 10. a 11. tříd pražských
jedenáctiletek a dvou škol mimopražských (Klatovy a Brandýs n. L.). Z nich
postoupilo do druhého kola 24 žáků v kategorii A a 23 žáků v kategoru B.
Závěrečná soutěž se konala dne 17. května 1959. Úspěšně obstálo 15 účastníků
z kategorie A a 8 účastníků z kategorie B, kteří byli odměněni věcnými cena
mI.

Podrobnou zprávu o celé soutěži uveřejníme v září. o
E. R.
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Úlohy k řešení

Důležitá upozornění řešitelům

Redakce prodlužuje lhůty k odvedení řešených úloh takto:
Ulohy z č. 2. a 3. do 20. července, úlohy z č. 4. a 5. do 5. září 1959. Soutěže se tak mo

hou dodatečně zůčastnit i absolventi jedenáctiletek a odborných škol, kteří právě vykonali
maturitní zkoušku. Rešení mohou zasílat i nestudenti.

Dalším důvodem k tomuto opatření je nový způsob číslování jednotlivých sešitů i roč
níků Rozhledů matematicko-fyzikálních, aby začátek každého ročníku Rozhledů souhlasil
s počátkem školního roku.

V Rozhledech č. 4. si příklady k řešení očíslujte 19, 20, 21 a 22. je nutno zasílat řešení
každého jednotlivého příkladu na zvláštním papíru, nikoliv však ve zvláštní obálce.

Recenze

Polytechnická knižnice

Wev ?
Společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí vydává ve Státním na

kladatelství technické literatury (SNTL) Polytechnickou knižnici. Ta je roz
dělena ve tři řady; I. Co máte vědět, II. Příručky, III. Udělejte si sami.

Ve druhé řadě zvané „„Příručky““vyjdou letos např. tyto svazky: I. O. M aš
ka: Rešené úlohy z matematiky (Aritmetikaa algebra);2.Kohl
mann: Aritmetika a algebra; 3.O.Maška: Řešené úlohy
z matematiky (Stereometrie, trigonometrie a analytická geometrie); 4.
Kohlmann: Geometrie;5.O.Maška: Řešené úlohy z ma
tematiky (Planimetrie). Jednotná cena každého svazku je Kčs 10,—.

Všimněme si blíže třetího svazku-druhé řady, který sestavil O. Maška. Tato
příručka obsahuje celkem 269 řešených jednoduchých příkladů na 254 stranách
kapesního formátu.

Její první část „„Stereometrie““má 22 příkladů o mnohostěnech a 48 příkladů
o rotačních tělesech. V druhé části „„Rovinná trigonometrie“ je 46 příkladů na
cvičení základních vztahů a přeměny vzorců, 77 řešených příkladů o pravoúhlém
1obecném trojúhelníku. Použití trigonometrie ve stereometrii je věnováno 13 úloh.
Poslední kapitola obsahuje 12 goniometrických rovnic o jedné a dvou nezná
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mých. V části třetí „„Sférická trigonometrie“ je 15 řešených příkladů. Čtvrtá část
„Analytická geometrie“ zahrnuje 9 příkladů o přímce, 44 o kuželosečkách ve
zvláštní poloze a 8 řešených příkladů na kuželosečky v obecné poloze.

Před každou skupinou řešených úloh je uveden stručný přehled potřebných
vzorců a pouček. Čtenář, který chce získat zběhlost v praktickém počítání příkladů,
najde zde instruktivní pomoc až ke konečnému výsledku. Proto a jen proto lze
příručku doporučit jak žákům, tak i mladším učitelům.

Jiná jest již otázka volby příkladů. Nelze souhlasit s tvrzením obsaženým v úvo
du, že výběr příkladů vyhovuje výkladu ve škole a že rozsah odpovídá učivu jede
náctiletky, neboť např. sférická trigonometrie a většina podávané analytické geo
metrie není tam předmětem výuky. V nyní vydávané sbírce řešených příkladů
bychom velmi rádi viděli technické aplikace, zvláště když jde o polytechnickou
knižnici vydávanou v technickémnakladatelství. Takovýchto příkladů je tam však
velmi málo a pokud jsou, jsou právě takové, jaké byly před třiceti léty v tehdej
ších sbírkách. Autor ani odborný upravovatel si s „s„omlazením““příkladů práci
nedali. „„Praktické““příklady jsou celkem zastaralé a mnohé z nich po stránce
technické zcela nemožné, byť proti jejich matematickému výpočtu není námitek.

Počin Čs. společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí a Státního
nakladatelství technické literatury je záslužný a může být studující mládeži
1 ostatním pracujícím, kteří si chtějí doplnit nebo utvrdit své znalosti, velikým
přínosem. Bude však nutno této knižnici věnovat co největší pozornost, právě
pro onu plánovanou masovost. O její další budoucnosti rozhodne pečlivý výběr
látky a autorů i přísný redakční odborný dohled. Vzorem by k tomu mohla být
sbírka Cesta k vědění vydávaná kdysi Jednotou čs. matematiků a fyziků.

Doc. Dr. M. Menšík

S
Po dobré práci a příznivé pravděpodobnosti při tažení — uzrál přesně v agrotechnické lhůtě.

K. Schmied
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Redakce hovoří se čtenáři

Po dohodě s SPN a podle přání vyslovených na 1. sjezdu fednoty čs. matematiků
a fyziků 1 na žádosti jednotlivých čtenářů rozhodla se redakce na tomto opatření:

Ukončujeme 37.ročník Rozhledů matematicko-fyzikálních tímto
6. číslem. První číslo 38. ročníku (1959—60)vyjde po prázdninách
koncem září. Bude se tak nyní každý ročník časopisu shodovat
se školním rokem. Kdo si předplatil (za 20 Kčs) celý ročník 1959,
dostane čísla 1. až 6. ročníku 37 (1959) a i. až 4. číslo nového
38. ročníku (1959—60). Nový ročník bude obsahovat opět 10 čísel
po 48 str. za dosavadní cenu.

Změna adresy

Jednota čs. matematiků a fyziků v Praze přesídlí od 1. července 1959 do Prahy 1,
Malá Strana, Maltézské nám. č. 1. Prozatímní telefon 41651 (Min. školství
a kult.).

Redakce přeje svým čtenářům-matu
rantům mnoho úspěchu v další práci.
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Co zajímá matematika a fyzika v nových pravidlech

českého pravopisu

normální
novelisace i novelizace
novolunní (přídavné jm.)
nukleární
nukleasa i nukleáza
nylon (vyslov najlon)
nýt
nýtovač
nýtovati

Občíslí
obdélník
obdélníkový
oběžní i oběžný
objektivisace i objektivizace
objektivismus
objektivní
obměniti
obmezení i omezení
obmeziti i omeziti
oboj- i obou- ve složeninách
obojstranný i oboustranný
obruba
observace
observatoř
oceán
oceánografie
ocílka
odčísti 1odečísti, odčetl i odečetl
odčítací i odečítací
odčítač i odečítač
odčitatel
odčitatelný
odčítati i odečítati
odčítání i odečítání
oddáliti
oddestilovati
oddvojmocniti
odesílati, odesílání
odezníti i odzníti
odchýliti
odchylka
odchylný

(Pokračování)

odisolovati i odizolovati
odlívat i odlévat
odníti i odejmouti
odpichovátko
odpočísti, odpočetl, odpočetný
odpočitatelný
odpola
odrůda
odsávač i odsavač
odsávadlo
odshora
odsířiti
odstíniti
odstiňovati
odůročitel
odzdola
oersted (čti ersted) Oe
ohm (čti óm) (2
ohmický
ohmmetr
ohnivzdorný
ohřívací
ohřívač
ohřívati
ohýbací
ohybač
ohýbati
oježděný i ojezděný
okluse i okluze
oktaedr
oktan, oktanový
oktáva
oktoda
okuj žen. i muž. r.
oleát
olovaprostý
olympiáda
omega stř. r. neskl. nebo ž, rod
omeziti i obmeziti
omývací
opalisace i opalizace
operatér
operátor
Oposice i opozice



Z nových knih Státního pedagogického nakladatelství

Dr. Karel Hruša a kol.: Matematické, fyzikální a chemickétabulky pro sedmý
a osmý ročník.

Pomocná kniha pro žáky. 10. vydání. Str. 63, cena brož. výt. Kčs 1,—. K dostání
v n. p. Služba škole.

RNDr. Alois Mazurek - RNDr. Stanislav Láska: Fyzika.

Učební text pro I. ročník průmyslových škol chemických. 3. vydání. Str. 258,
cena brož. výt. Kčs 10,70. K dostání v prodejnách n. p. Kniha.

Ukončujeme 37.ročník Rozhledů matematicko-fyzikálních tímto
6. číslem. První číslo 38. ročníku (1959—60)vyjde po prázdninách
koncem září. Bude se tak nyní každý ročník časopisu shodovat
se školním rokem. Kdo si předplatil (za 20 Kčs) celý ročník 1959,
dostane čísla 1. až 6. ročníku 37 (1959) a 1. až 4. číslo nového
38. ročníku (1959—60). Nový ročník bude obsahovat opět 10 čísel
po 48 str. za dosavadní cenu.


