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Usilujeme o zlepšení našich Rozhledů

Prof. EMIL KRAEMER, UK Praha

Celá naše společnost žije ve znamení příprav pětiletého plánu na léta
1981 až 1985. Jeho výrazným znakem bude maximální snaha o zvýšení
kvality, efektivnosti a hospodárnosti při řešení praktických úkolů vý
stavby rozvinuté socialistické společnosti. Půjde přitom o úkoly velmi
náročné, a proto je třeba na jejich řešení soustředit uvědomělé úsilí
všech pracovníků, ať pracují v kterémkoli oboru. Velmi podrobně se
tímto problémem zabývalo 15. zasedání ústředního výboru Komunis
tické strany Československa, konané 25. a 26. března 1980, které dalo
také jasnou směrnici pro další práci v oblasti vědy, školství a kultury.
I tam jde o dosažení vyšší kvality a o náročnější úkoly než dosud.

Také redakční rada Rozhledů matematicko-fyzikálních ve spolupráci
s předsednictvem Jednoty československých matematiků a fyziků
(JČSMF) se zamýšlela nad tím, jak v příštích letech zlepšit časopis,
který již téměř 60 let přispívá k podněcování a rozvíjení zájmu o mate
maticko-fyzikální vědy a jejich aplikace zejména mezi studentstvem
našich středních škol. Vycházeli jsme přitom především z kritických
připomínek členů JČSMF, kteří Rozhledy soustavně sledují a mohou
o nich hovořit také se středoškolskými studenty. Ve všech připomín
kách se zpravidla požaduje otiskování většího počtu článků, které by
byly přístupné již studentům prvních dvou ročníků středních škol
a středních odborných učilišť; zároveň se žádá, aby tyto články byly
zajímavé a nebyly příliš dlouhé. Překvapuje, že takových článků je
velmi málo zejména z oblasti fyzikálních věd, jejichž popularizace se
zdá vděčnější než popularizace matematiky. Konečně se doporučuje
posílit v obsahu Rozhledů zastoupení různých úloh a problémů, a to
opět se zřetelem k nejmladším středoškolákům.

Redakční rada Rozhledů s těmito připomínkami plně souhlasí a sna
žila se jim podle svých možností vyhovět již v předešlém ročníku. Má-li
se to však dařit lépe a především stále, pak je k tomu nutno získat široký
okruh autorů z řad pedagogů a odborníků různých specializací 1mezních
oborů. Proto bude vytvořena v JČSMF, které je svěřena odborná péče
o Rozhledy, odborná skupina pracovníků, jejichž úkolem bude těsně
a soustavně spolupracovat s redakční radou našeho časopisu. V této
skupině budou pracovníci z ČSR i ze SSR, takže zároveň vzroste počet
přispěvatelů Rozhledů ze Slovenska. Očekáváme, že toto opatření po
může k podstatnému a hlavně trvalému zlepšení našeho časopisu, který
tím ovšem nikterak nemění své užitečné a tradiční poslání.



Abychom zdůraznili snahu o pronikavé oživení a zlepšení obsahu
Rozhledů, upravíme nově jednotlivé rubriky našeho časopisu. Hlavní
budou nadále první dvě; jedna je věnována oborům matematickým,
druhá oborům fyzikálním a astronomii. V každém z těchto dvou oddílů
budeme nejprve otiskovat články, které jsou srozumitelné pro nejmladší
čtenáře; teprve za ně zařadíme články náročnější. Ponecháváme rubriku
Z dějimexaktních věd, která má významné poslání výchovně vzdělávací,
avšak počet ostatních rubrik podstatně omezujeme. Velkou úlohu by
měl mít oddíl nazvaný Přemýšlime,řešime..., v němž hodláme otiskovat
různé problémy, úlohy, hříčky apod., dodané našimi autory nebo pře
vzaté z různých zahraničních časopisů. Další rubrikou budou Informace,
obsahující zprávy z JČSMF, různá upozornění, rozmanitosti apod.
Konečně v oddílu Z nových knih přineseme stručné recenze takových
publikací z oblasti matematicko-fyzikálních věd a jejich aplikací, které
mohou číst s porozuměním i studenti středních škol a středních odbor
ných učilišť.I nadále budou ovšem Rozhledy informovat o Matematické
a Fyzikální olympiádě a otiskovat úlohy z těchto soutěží i tradičníNaší soutěže.

Podaří-li se dobře rozvinout spolupráci redakční rady Rozhledů s od
bornou skupinou pracovníků JČSMF, pak vstoupí náš časopis do příští
pětiletky s dobrými předpoklady pro plnění svého tradičního a zároveň
stále významného společenského poslání.

*
Matematika je vědou mladých. Ani
to jinak být nemůže, protože práce
v matematice je gymnastika mozku,
která vyžaduje pružnost a odolnost
mládí.

N. Wiener

Nové čtenáře Rozhledů vítáme zajímavým názorem zakladatele ky
bernetiky na práci v matematice. Stejně povzbudivě, a navíc konkrét
něji, vám cestu k rozvíjení matematického talentu ukáže akademik
B. V Gnedenko v jednom z dalších článků. Všechny příspěvky, úlohy
a poznámky vám poskytnou možnost, abyste se po této cestě vydali.

Nabídku úloh zahájíme hned na této stránce. Protože ženám dáváme
přednost, je tu úkol od Sophte Germatnové (ne jen pro dívky):
Rozkladem dvojčlenu n“ + 4 ukažte, že pro každé přirozenéčíslo n > 1
je hodnota dvojčlenu složeným číslem.

Sophie Germatinovábyla jednou z mála žen-matematiček v historii,
žila v Napoleonově době. Její úlohu vtipně vyřešíte na dvou řádcích,
stačí jen „„něco“'přičíst a odečíst, aby vznikl rozdíl druhých mocnin
nepříliš složitých výrazů. A dál už cestu znáte. J.
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matematika

Střední příčky a střední řezy

PhDr. ALENA ŠAROUNOVÁ, MFFUK Praha

Ze základní školy znáte vzorec pro výpočet obsahů rovinných útvarů,
pro každý druh obrazců jiný vzorec. Nenapadlo vás někdy pátrat po
společném vzorci, který by ty probírané zahrnoval jako své zvláštní
případy? Podívejte se na obr. 1! Pod útvary jsou napsány známé „vzo
rečky““, v útvarech je přerušovanou čarou naznačena jejich střední
příčka. Velikost s středních příček umíte určit, je zapsána pod vzorci.

Obr. 1
— ——— ——

S=ab. S=a.v S=5a0 S=3 (4+9.
= s=a -I s$=s—8a — s=—34 = (ato)

Ihned vidíte, že obsah S všech zobrazených útvarů lze vyjádřit
S =s.v,

tj. jako součin velikosti střední příčky a výšky. Takový vzorec platí
pro čtverce, obdélníky, rovnoběžníky, trojúhelníky a lichoběžníky, ne
však pro libovolné čtyřúhelníky a mnohoúhelníky. (Přesvědčte se.)

Jak je tomu s objemy hranolů a válců, jehlanů a kuželů, komolých
jehlanů a kuželů t U všech těchto těles hraje důležitou roli obsah P
podstavy a výška v, přitom nezáleží na tom, zda hranol, válec, kužel či
jehlan je kolmý či kosý. Na obr. 2 jsou zobrazeny kolmé hranoly a jehla
ny se čtvercovou podstavou, zastupují však tělesa téhož druhu s libo
volnou podstavou (to vyjadřují vzorce pro jejich objem V, ve kterých
vystupuje číslo P — obsah podstavy libovolného tvaru, tedy i kruho
vého).



Obr. 2

1 M
V=P.v V=3Po V=3P+ PP +P)1 bi 4
P,=P Ps=7P PL=%(P +P)

V obr. 2 jsou vyznačeny 1 tzv. střední řezy těles, tj. průniky těles
s rovinami, které procházejí středem úsečky vyznačující výšku tělesa
a jsou rovnoběžné s rovinou podstavy. Obsah P; těchto středních řezů
lze stanovit snadno u hranolua jehlanu, ale obtížněji u komolého jehlanu.

Na první pohled je vidět, že rovnost V = Pg.v platí jen pro hranoly
a válce, ne pro jehlany a kužele, komolé jehlany a komolé kužele. Pro
výpočty objemů neplatí tedy plná analogie s výpočty obsahů, která by
se opírala o využití obsahu středního řezu a výšky tělesa.

Analogie (obdoba) je postup užitečný při objevování nových poznatků,
ale vede jen k hypotézám, které je třeba ověřovat. Takové hypotézy
bývají i nepravdivé, což se stává v případě rovinných a prostorových
útvarů dosti často.

Zobecňování (generalizace) je jiný myšlenkový proces, který napo
máhá k získání poznatků cenných tím, že zahrnují větší počet případů.
Odlehčujeme své paměti, když si osvojíme obecné poznatky (vzorce,
postupy); musíme je ovšem umět pohotově uplatnit ve specifických
případech.

Oba procesy myšlení jsme si zde ukázali v jednoduchých úvahách,
v příštím čísle Rozhledů poznáte jejich další uplatnění v problematice
obsahů a objemů. Jste zvědaví na obecný vzorec, který zahrne všechny
dosavadní: (Pokud nějaký už znáte, uvědomte si meze jeho použitel
nosti, hledejte útvar, pro který ho nelze použít.)



0 číselných oborech

Doc. PhDr. VLASTIMIL MRÁZ, CSc., UK Praha

Když malý školák pravdivě odpoví na otázku „„dokolika umíš počí
tat *““např. slovy ,„dodvaceti““, popř. odříkává „,jedna, dvě,tři, čtyři,...,
devatenáct, dvacet““, pak se jedná o nejmenší celá kladná čísla. Těmto
a všem dalším číslům, která za číslem 20 následují a která se školák
naučí brzy znát, se také říká přirozená čísla. Někdy se mezi přirozená
čísla počítá 1 číslo 0. Početními operacemi si dítě postupně rozšiřuje
nejen shora neomezený obor přirozených čísel, ale seznamuje se i s dal
šími číselnými obory. Součet a součin přirozených čísel jakožto vý
sledek početních operací sčítání a násobení je zase přirozeným číslem
(celým kladným, popř. celým nezáporným číslem).

S přirozenými čísly se však nevystačí při odčítání. Rozdíl dvou při
rozených čísel, tedy výsledek odčítání, vede k zavedení celýchzáporných
čísel.Stačí za menšitele rozdílu zvolit větší přirozené číslo,než je menše
nec. Největšími celými zápornýmičísly jsou čísla —1, —2, —3, —4,...;
obor celých záporných čísel není zdola omezen. Čelá kladnáčísla (přiro
zená čísla), nula a celá záporná čísla náležejí do zdola i shora neomeze
ného oboru celých čísel.

Součtem, rozdílem a součinem libovolných celých čísel jakožto výsled
kem početních operací sčítání, odčítání a násobení se obor čísel celých
nerozšíří. Avšak podíl dvou celých čísel (s výjimkou dělitele 0), který je
výsledkem početní operace dělení, již není vždycky číslo celé, např.

—5 2 —=—25 nebo B —=875 1665 —0,5273. Tato čísla, jež jsou1665
výsledkem dělení nebo která jsou zapsána jako zlomek, nazýváme čisly
racionálními. Také celá čísla chápeme jako racionální čísla, neboť např.

4—4 Il => nebo 1977 3 —659.
Racionální čísla stejně jako celá čísla zobrazujeme na číselné ose;

obrazem každého racionálního čísla je bod na číselné ose. Přitom dvěma
různým racionálním číslům příslušejí dva různé body na číselné ose.
Každý bod číselné osy však není obrazem nějakého racionálního čísla,
1když to není na první pohled zřejmé. Snadno si představíme, že mezi
dvě různá racionální čísla můžeme vložit velmi mnoho vesměs různých
racionálních čísel, a to i v případě, že ona dvě čísla mají své obrazy na
číselné ose velmi blízko sebe, tedy když je jejich rozdíl velmi malý.
Mějme např. úkol mezi racionální čísla 2,157 a 2,158 vložit alespoň
867 různých racionálních čísel. Požadavku snadno vyhovíme třeba tak,
že zvolíme čísla 2,157001; 2,157002; 2,157003;..., 2,157999. Našli jsme

5



dokonce 999 racionálních čísel 7, pro která platí nerovnost 2,157 < r <
< 2,158. Stejně snadno by se podařilo třeba mezi čísla 2,157002 a
2,157003 vložit třeba 10 000 vesměs různých racionálních čísel apod.
Přesto jsou na číselné ose ještě body, které nejsou obrazy racionálních
čísel. Takových bodů je na číselné ose velmi mnoho, dokonce „„více““
než obrazů racionálních čísel. To si nyní ukážeme.

Součtem, rozdílem, součinem a podílem racionálních čísel jakožto
výsledkem početních operací sčítání, odčítání, násobení a dělení těchto
čísel (s výjimkou dělitele 0) je vždy opět racionální číslo. Jednoduché
geometrické úlohy však vedou k rozšíření oboru racionálních čísel.
Např. výpočet délky úhlopříčky čtverce o straně dlouhé 2 vede k ope
raci druhá odmocnina, tedy k číslu V8. Přesnou hodnotu tohoto čísla
nelze zapsat žádným racionálním číslem ve tvaru desetinného zlomku
s konečným počtem desetinných míst, byť by jich bylo sebevíce. V rov
nosti V8 = 2,828... naznačujeme třemi tečkami, že místo nich lze uvést
další a další číslice, tedy 2,828427..., čímž se více přiblížíme k číslu Vš ;
zajímavé je, že za desetinnou čárkou nikdy nevznikne číselná perioda.
Neexistuje žádné racionální číslo, které umocněno dvěma je rovno číslu
8. Číslo V8, stejně jako Ludolfovo číslo z, většina hodnot logaritmů
čísel, hodnot goniometrických funkcí, druhých, třetích i vyšších od
mocnin a mnohájiná čísla patří mezi iracionální čísla. Tato čísla spolu
s čísly racionálními tvoří obor reálných čísel. Teprve o reálných číslech
můžeme říci, že jejich obrazy zcela vyplňují číselnou osu. Nejen každé
reálné číslo má svůj obraz na číselné ose, ale také každý bod číselné osy
je obrazem nějakého reálného čísla; říká se, že reálná čísla vytvářejí
číselné kontinuum.

Při studiu matematiky se můžeme dovědět, že racionálních čísel je
právě tolik, kolik je přirozených čísel, protože všechna racionální čísla
můžeme přirozenými čísly „,očíslovat““(např. jako jména žáků ve škol
ním katalogu). Přitom vyčerpáme všechna přirozená čísla a žádné ra
cionální číslo nevynecháme, ani ho neočíslujeme vícekrát. Přiblížíme si
to jednodušším příkladem. Ukážeme, že právě všemi přirozenými čísly
(a) očíslujeme druhé mocniny přirozených čísel (b) — viz následující
schéma, v němž nad každým číslem z (b) je uvedeno právě jedno číslo
z (a).
(a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.... (do nekonečna),
(b) 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121,... (do nekonečna).
Je pozoruhodné, že každé přirozené číslo z (b) je také v (a), ale nikoliv
obráceně. Při očíslování všech čísel z (b) jsme vskutku vyčerpali všechna
přirozená čísla z (a).

Přirozeným číslům udávajícím počet prvků nějaké množiny také
říkáme kardinální čísla; někdy se také mluví o mohutnosti množin.
Kardinální číslo prázdné množiny je 0. Mohutnost množiny, jejíž prvky
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můžeme očíslovat právě všemi přirozenými čísly, má kardinální číslo,
pro které matematici zvolili první písmeno hebrejské abecedy X (alef)
a připsali k němu index nula. Na obrázku 1 je znak alef nula znázorněn;
v textu se výška tohoto písmene rovná přibližně výšce třeba malého
písmene latinské abecedy a. Množiny, jejichž početnost je dána nulou,
přirozeným číslem nebo číslem alef nula (viz obr. 1), se nazývají spočetné
množiny.

NXN O Obr.1
Kromě spočetných množin existují množiny nespočetné,jejichž prvky

nelze očíslovat přirozenými čísly — jejich mohutnost je dána kardinál
ním číslem alef (z technických důvodů píšeme místo hebrejského písme
ne alef z obrázku 1 jen jeho název — tedy alef, a to bez indexu). Např.
všech reálných číselje alef, stejně jako reálných číselz intervalu <0; 1)
nebo z kteréhokoli jiného intervalu reálných čísel. Platí nerovnost:
alef >>alef nula.

Nemůžeme se divit, že aritmetika nekonečných množin, jak jsme jen
naznačili, se řídí jinými zákony než aritmetika konečných množin.
Pozoruhodné jsou i početní výkony s kardinálnímičísly. Např. platí pro
každé přirozené číslo » rovnosti:

= HN = RO Obr.2

Ro=n+R=NeNR=R+R=Re R=R-R= RČ

Při řešení školních nebo běžných technických úloh se zpravidla vy
stačí s reálnými čísly. Přitom se velmi často iracionální čísla zaokrouhlují
na čísla racionální. Chyba při tomto zaokrouhlení vzniklá se může zvolit
tak malá, že ji lze v praxi zanedbat.

Všimněme si, že některé kvadratické rovnice, např.

(1) «**+-1=0 nebo (2) x*—4x4 13 =0,
nemají kořeny z oboru reálných čísel. Aby všechny kvadratické rovnice

vv?
a rovnice vyšších stupňů byly řešitelné bez omezení, bylo nutno zavést
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Obr. 3

VI V
další číselný obor, k němuž náleží číslo zvané tmaginární jednotka, které
se označuje i; toto imaginární číslo 1 a také imaginární číslo —1jsou
kořeny rovnice (1). Číslo i má tu vlastnost, že jeho druhá mocnina je —1,
tedy iž = —I, stejně jako (—1)*— —1. Kořeny rovnice (2) jsou 2+ 31
a 2— 31.Jejich význam si přiblížíme.

Kořeny rovnic (1), (2) a ovšem řady jiných rovnic náležejí do širokého
oboru komplexních čísel, která někdy zapisujeme jako uspořádané dvo
jice reálných čísel; první složka uspořádané dvojice se nazývá reálná
část komplexního čísla a druhá složka této dvojice tmaginární část
komplexního čísla. Např. komplexní čísla 2 —-3i nebo z + 2 můžeme
zapsat po řadě jako uspořádané dvojice (2; 3) nebo (jr, 2). Komplexní
čísla se zobrazují v Gaussověrovině, ve které je každému komplexnímu
číslu přiřazen bod této roviny a každému bodu Gaussovy roviny je
přiřazenokomplexníčíslo. Gaussova rovina je systém dvou pravoúhlých
souřadnic — viz obr. 3. Vodorovná osa se nazývá reálná osa, svislá osa
(s výjimkou bodu (0; 0) ) se nazývá imaginární osa. V Gaussově rovině
na obr. 3 jsou zakresleny obrazy těch komplexních čísel, o kterých jsme
dosud mluvili; kromě nich jsou ještě zakresleny obrazy komplexních
čísel —/3 — 0,5i; —2 + 1,51; V2 -+ zni. Každé reálné číslo ovšem mů
žeme pokládat za komplexní číslo, jehož imaginární složka se rovná 0.
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Obr. 4

Z aplikací komplexních čísel uveďme alespoň známé skládání sil
(vektorů). Na obr. 4 je znázorněn součet dvou komplexních čísel (2 + 3i)
+ (3,5 — 2), která představují dvě síly o stejném působišti; jejich sou
čet (5,5 + 1)představuje výslednou sílu (rezultantu).

Jak jsme naznačili, Iizes komplexními čísly provádět různé početní
operace; můžeme je sčítat, odčítat, násobit, dělit, umocňovat a odmoc
ňovat. Výsledkem těchto operací jsou vždy zase jen komplexní čísla,
takže již nevzniká potřeba obor komplexníchčísel dále rozšiřovat.

Ještě uveďme, že komplexní čísla nelze porovnávat co do velikosti,
takže mezi komplexní čísla nemůžeme napsat třeba znak <. Můžeme
porovnávat jen absolutní hodnoty komplexních čísel. V Gaussově ro
vině představuje absolutní hodnotu komplexního čísla vzdálenost obra
zu komplexního čísla od počátku (0, 0). Je tedy např. [2 + 3il < [3 —
— 4il|, neboť

2+3i=|4+49=/I3, |3—4i|=|9+16=5
Historický vývoj číselných oborů se odehrál zcela jinak, než jak jsme

budování číselných oborů v tomto článku naznačili. Od nepaměti znal
člověk čísla přirozená, a to z praktického počítání předmětů denní
potřeby. Kolem r. 2000 př. n. I. znali Egypťané i kladné zlomky (racio
nální čísla). Ve starověku došli řečtí matematikové ke kladným číslům
iracionálním, a to při určování poměru délky úhlopříčky čtverce k délce
strany téhož čtverce. Poměrně mladší je minulost číselzáporných, i když
se jimi v mlhavé podobě zabýval již ve 3. století n. |. řecký matematik
Diofantos z Alexandrie. Evropští matematikové se k pojmu záporného
čísla dopracovali až v 16. a 17. století, a to při řešení rovnic. Kromě
jiných matematiků se o uznání významu záporných čísel zasloužil
francouzský matematik a filosof René Descartes (zvaný Cartesius, 1590
až 1650).



Pokus o stanovení druhé odmocniny záporného čísla nacházíme až
u Heróna z Alexandrie (1. století). Také indičtí matematikové znali
imaginární čísla, avšak v Bvropě se jich začalo všeobecně užívat až od
16. století zásluhou Geronima Čardana (1501—1576), Niccoló Tartaglu
(1500—1557)i dalších matematiků. Komplexními čísly se zabýval opět
Descartes, dále německý matematik a filosof Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646—1716) a anglický fyzik a matematik Issac Newton (1643—1727).
Tato čísla postupně nabývala na svém významu; v 18. století jich použil
švýcarský matematik, fyzik a astronom Leonard Euler (V7107—1783)
jako matematického aparátu rozvíjející se fyziky. Zobrazení komplex
ních čísel je známo od roku 1798 a pochází od norského matematika
Gaspara Wessela (U145—1818); nezávisle na něm zobrazil komplexní
čísla v roce 1799 německý matematik, fyzik a astronom Karl Friedrich
Gauss (1777—1855). Ukázal oprávněnost počítání s komplexními čísly
ve svém díle z roku 1832 a tím se zasloužil o jejich rozšíření. Na jeho
počest byla nazvána rovina, v níž se komplexníčísla zobrazují, Gausso
vou rovinou. Využití komplexních čísel se realizovalo v 19. století také
ve fyzice.

Chce-li se čtenář seznámit s číselnými obory blíže, nechť sáhne po
knize K. Šindeláře „Komplexní čísla a Moivreova věta“', vydané v ČSAV
r. 1955. Jak lze budovat analytickou geometrii pomocí komplexních
čísel, naznačuje kniha K. Hruši a kol. „Přehled elementární matemati
ky““,vydaná v SNTL v r. 1957. Náročnější, ale vděčné je studium knihy
B. Pospíšila „Nekonečno v matematice“, již vydala JČSMF r. 1949.

Historie jedné nerovnosti

Doc. dr. ALOIS KUFNER, CSc., MŮ ČSAV Praha

Habentgue sua fata libelli (I knížky mají své osudy) říká latinské pří
sloví. A toto přísloví platí i tehdy, nahradíme-li knížku matematickým
pojmem. Někdy je zajímavý a poučný nejen obsah matematického
tvrzení, ale i osud, jímž toto tvrzení procházelo — od formulace přes
pokusy o jeho důkaz, v nichž lze někdy vystopovat úspěchy 1 drobné
tragédie, až po případné (kladné či záporné) řešení. Pokusme se to do
kumentovat na krátkém, ale přesto dosud neuzavřeném osudu jedné
nerovnosti, který zachytil ve svých knížkách jugoslávský matematik
D S. MITRINOVIČ.
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Buďte X1,X9,..., tn nezáporná čísla a nechť platí
Xi+ T141> 0 pro 4 = 1,2,..., n (klademe 7444 = 4) (1)

Označmepronz3
2) w Xn—2nl a Tabt

Xn XnTara aku (2)
To je typický cyklický výraz, tj. výraz, který se nezmění při cykhcké
záměněproměnných Z, £2,..., tn:

VylXy,X9... Xn) = FnlTy, X3,..., Tm,X1)atd.

Nám zde půjde o to, zda platí nerovnost
n

Vy(X, X93.., Xn)

tj. zda vztah (3) je pravdivý pro všechny n-tice nezáporných čísel z;,
Tyx...> Xn, Vyhovujících podmínce (1). [Snadno se přesvědčíte, že pro
některén-tice vztah (3) pravdivý je: stačí zvolit třeba x, = T; = 43 ==| =znnebo4,=1,%=43—U.|

První „„stopy““nerovnosti (3) Ize v literatuře najít v roce 1903, kdy
byla formulována pro » = 3. Teprve v roce 1954položil H. S. SHAPIRO
otázku, zda nerovnost (3) platí pro všechna přirozená čísla n Z 3.

Především poznamenejme: Pravděpodobnost, že nerovnost (3) platí,
je padesátiprocentní. Snadno totiž ukážeme, že

Fy(Xy,X9,...,An)+ FnlXn,In- 0) ZN (4j
[Označíme-li s; = T; + %++4,kde klademe %;+1 —=%, můžeme levou
stranu nerovnosti (4) zapsat takto:

S TT Xi+3 S Si — Sih1T Sibz
i=1. Šth i=1 Ših

n Ss n K— 4 612

(m1ho s 91h
nerovnost (4) pak už plyne ze známé cyklické nerovnosti

—bb. +- +72n
a, A3 An U

kterou lze odvodit např. z nerovnosti mezi aritmetickým a geometric
kým průměrem]

Ještě snáze můžeme dokázat, že platí
Vn+2lT,X3.) Zn—1Xn)Tn—1>Xn)1+ Vy(T, Lx... n Xn), (5)

Li



a odtud už plyne toto tvrzení: Jestliže nerovnost (3)neplatí pro nějaké
přirozené číslo » (tj. existuje-li n-tice nezáporných čísel X4,X2,..., Xn
taková, že místo (3) platí opačná nerovnost), pak tato nerovnost neplatí
ani pro %+ 2.

Jak je to tedy s platností nerovnosti (3)?
V roce 1956 ukázal M. J. LIGHTHILL, že pro n = 20 nerovnost (3)

neplatí. Vzhledemk (5) tedy neplatí ani pro sudá » = 20.
V roce 1958ukázal L. J. MORDELL,že nerovnost (3)platí pro n =3,

4, 5, a 6. V témže roce sestrojil A. ZULAUF protipříklad, z něhož vyplý
vá, že nerovnost (3) neplatí pro n = 14, a jiný protipříklad sestrojili
v roce 1960 (opět pro n — 14) M. HERSCHORN a J. E. L. PECK.
Nerovnost (3) tedy neplatí pro sudá » Z 14.

V roce 1963 ukázal P. H. DIANANDA, že nerovnost (3) neplatí
pro n = 27; neplatí tedy ani pro lichá 1 =27.

V roce 1963 dokázal D. Ž. DJOKOVIČ,že nerovnost (3) platí pro
» = 8. Z výsledků B. BAJŠANSKÉHO a P. H. DIANANDY, kteří
(nezávisle na sobě) našli vztah mezi dolními odhady výrazu (2) pro n
a n + 1, plyne, že nerovnost (3) platí 1 pro n=7.

Vroce 1968dokázal P. NOWOSAD,že nerovnost (3)platí pron = 10;
ze stejných důvodů jako v předchozímpřípadě tedy platí i pro n = 9.

Jak se tedy zdá, není o platnosti či neplatnosti nerovnosti (3) dosud
rozhodnuto pro tyto hodnoty n:

11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Nechcete do osudu naší nerovnost také zasáhnout?

Poznámka: Nerovnost (3) platí, požadujeme-li, aby n-tice nezápor
ných čísel T, X,..., X1 splňovala vedle podmínky (1) ještě další pod
mínky. Tak např. P. H. DIANANDA dokázal v roce 1962, že nerovnost
(3) platí, je-li posloupnost Xk+1)Lk+2x---»Xk+n (kde klademe %3+4= %)
pro nějaké přirozené číslo k monotónní.

Želená vlna

IVANA DRBOHLAVOVÁ, Pedagogická fakulta UK, Praha

Jízdu velkým městem si dnes bez světelných semaforů nedovedeme
představit. Tato zařízení mají přispět k rychlému a hlavně bezpečnému
průjezdu rušných křižovatek. Světelné semafory se však někdy stávají
brzdou provozu. Pro účastníky silničního provozu znamená časté zasta
vování a čekání na zelené světlo nejen ztrátu času, ale i zbytečnou spo
třebu benzínu.
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Je například zjištěno, že při osmiminutovém stání na volnoběh
spotřebuje osobní automobil Škoda 110 tolik benzínu, kolik by stačilo
na ujetí dráhy dlouhé 1 km.

Plynulý průjezd několika světelně řízenými křižovatkami je možno
zajistit vhodným seřízením světelných signalizací tak, aby tvořily
„zelenouvlnu“ Zelená vlna umožní všem vozidlům, která vjíždějí na
zelené světlo do první křižovatky, plynulý průjezd i dalšími křižovatka
mi bez zastavování.

Proč nazýváme takto seřízené světelné signalizace „zelenou vlnou“'
Postupné rozsvěcování zeleného světla na křižovatkách sledujících po
sobě připomíná pohyb mořské vlny. Jízdu vozu trasou se zelenou vlnou
můžeme přirovnat například k jezdci na prkně, který se postaví na hřbet
mořské vlny a na jejím hřbetě dojede až na břeh. Tak i automobil,
který přijede na začátek trasy se zelenou vlnou právě v okamžiku,
kdy svítí zelené světlo, „„dojede s ním““ plynule až na konec trasy bez
zastavení.

Ve svých úvahách se budeme zabývat automaticky řízenou signali
zací, tj. zelené a červené světlo se bude cyklicky měnit. Automatickou
signalizaci na křižovatce k; označíme S; (2;, Cz),kde 2; je délka zeleného
světla, c; délka červeného světla v sekundách. Pro začátek se budou
naše úvahy vztahovat k jedné dvojici křižovatek.

Při matematizaci dopravního problému „zelená vlna““reálnou situaci
zjednodušíme. Oranžové světlo, které upozorňuje řidiče na změnu svě
telného signálu, vynecháme. V podstatě můžeme brát oranžové světlo
jako část červeného světla. Dalším zjednodušením reálné situace bude
předpoklad, že automobily na dané trase jezdí průměrnou rychlostí
60 km/h. Otázkou „„doporučené rychlosti“ (tj. rychlost, kterou musí
automobil jet, aby přijel na křižovatku v době, kdy svítí zelené světlo)
se budeme podrobněji zabývat v příštím pokračování (obr. 1).

Definujme si zelenou vlnu pro jednu dvojici křižovatektakto: Nechť jsou
na dané trase dány po řadě dvě křižovatky kg,k; s automatickými svě
telnými signalizacemi S, a S,. Řekneme, že signalizace S,, S, tvoří na
trase kp —>k, zelenou vlnu Z (kg —>kp), právě když každé vozidlo jedoucí
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průměrnou rychlostí 60 km/h, které projede křižovatkou k; na zelené
světlo, projede na zelené světlo (bez čekání) i následující křižovatkou k;.

Příklad : Jsou dány dvě křižovatky k, k4 s automatickou světelnou
signalizací Sp, S, vzdálené od sebe 1,5 km. Časový rozvrh signalizací je
znázorněn v grafu (obr. 2a), S, (40; 30) a S, (70; 20). Máme ověřit, zda
signalizace Sp, S, tvoří zelenou vlnu Z (kÓ—>kg).

Na vodorovné ose (obr. 2a) budeme vyznačovat čas v sekundách,
na svislé ose dráhu v kilometrech. Světelná signalizace S, na křižovatce
ko je znázorněna na časové ose ř. Intervaly, kdy svítí zelené světlo,
vyznačíme tlustou čarou, červené světlo tenkou čarou. Situaci na druhé
křižovatce zaznamenáme na druhou časovou osu t,. Křižovatky k, k,
jsou ve vzdálenosti 1,5 km, druhou časovou osu proto narýsujeme tak,
aby protínala svislou osu v bodě (0; 1,5). Předpokládaná rychlost vozů
je 60 km/h, což je vhodné i pro grafické znázornění jízdy vozů. Auto
mobil jedoucí touto rychlostí ujede dráhu dlouhou 1 km za 60 s.

Úloha je graficky vyřešena na obr. 2b. Dráhy všech automobilů pro
jiždějících směrem z první křižovatky na druhou křižovatku na zelené
světlo vyplní jakési „„zelenépruhy““. Jestliže signalizace na druhé kři
žovatce tvoří se signalizací na první křižovatce zelenou vlnu, pak auto
mobily na druhé křižovatce nezastaví a plynule pokračují v jízdě. „„Ze
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lené pruhy“ musí proto protnout druhou časovou osu tak, aby průseč
nice ležela v intervalu vyznačeném tlustou čarou, označující zelené
světlo.

Z grafu na obr. 2b je zřejmé, že nejde o zelenou vlnu. Automobily
projíždějící první křižovatkou v intervalu J, sice projedou druhou kři
žovatkou plynule, ale automobily projíždějící křižovatkou kpv intervalu
Jo, J; už všechny neprojedou křižovatkou k; bez zastavení,

Všimněme si jednotlivých částí grafu (obr. 2b) a pokusme se určit
signalizaci 91 tak, aby se signalizací S, tvořila zelenou vlnu.

5 aut Ť [5aut

Znázorněme si jednotlivé typy zelených vln Z(kg -> K1).

1. Zelená vlna se signalizacemi Sg, S14,pro něž platí (obr. 3):
2,—4 6740

2. Zeloná vlna s prodiouženým zeleným signálem na druhé křižovatce.
V praxi jsou využívány na „sběrných trasách“', například při vý
jezdu z města, kde hustota aut přibývá (obr. 4).

Zelenou vlnu s prodlouženým zeleným signálem z, můžeme rozdělit
na dva typy:
a) Délka červeného signálu na druhé křižovatce se rovná délce červo

ného signálu na první křižovatce, c, = ©(obr. 5).
b) Délka červeného signálu na druhé křižovatce je kratší než délka

červeného signálu na první křižovatce, c, < © (obr. 6).
Důkaz, že sé jedná ve všech případech o jednosměrrou zelenou vlnu
Z(k, -> kx), vyplývá z definice.
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Poznatky o délkách světelných signálů vyslovíme větou, jejíž důkaz
vyplývá z našich předcházejících úvah.

Věta 1: Nechť jsou dány křižovatky kg, k, ve vzdálenosti / se signali
zacemi S;(2, Co),S1(24,c„). Jestliže signalizace 9%,S; tvoří zelenou vlnu
Z(ko > kp), pak

Z%S 4,
GZ U

Z věty 1 vyplývá i podmínka pro délky světelných cyklů (tj. zelené
a červené světlo), které označíme dga d.

Věta 2: Nechť jsou dány křižovatky kg, k, ve vzdálenosti l se signali
zacemi Sp(2, Co,do), S1(21, C4,dy). Jestliže podíl délek cyklů dy d, je
přirozené číslo a jestliže platí nerovnosti z věty l: 2, S 24,© Z ©y,pak
z daných signalizací lze sestavit zelenou vlnu Z(kg —>ky).

Naše úvahy vztahující se pouze k jedné dvojici křižovatek bychom
mohli rozšířit i na posloupnost křižovatek s více členy.

Obdobným způsobem, jako jsme vyslovili definici zelené vlny Ž(k; ->
—>k4) v jednom směru jízdy, můžeme vyslovit i definici zelené vlny
Z(ko > kp) v obou směrech jízdy. Pokuste se definici vyslovit sami.
Z našich úvah týkajících se světelných signalizací na jednotlivých
křižovatkách, které vyhovují jednosměrné zelené vlně (věty 1 a 2),
vyplývá i závěr pro signalizace, jde-li o obousměrnou zelenou vlnu.

16



Věta 3: Nechť jsou dány křižovatky kg, k, ve vzdálenosti / se signali
zacemi So(2, Ce),S1(2, c,). Jestliže signalizace tvoří zelenou vlnu Z(k; ->>
—>ky), pak

S—=M;
to znamená, Že 2 —=2, GG= (s.

Na základě našich úvah si promyslete problém, jak konstruovat
dvousměrné zelené vlny pro dvě i více křižovatek v různých vzdále
nostech.

fyzika

Lineárne ustálené elektrické siete

Doc. RNDr. Ing. DANIEL KLUVANEC, CSc., Pedagogická fakulta v Nitre

V predchádzajúcej časti [3]nášho článku sme zaviedli základné pojmy,
s ktorými sa stretávame pri riešení elektrických sieti s lineárnymi
rezistormi a ideálnými zdrojmi jednosmerného elektromotorického na
pátia. Uviedli sme principy riešenia elektrických sietí napáťovou a prů
dovou náhradou zdroja EMN a náhradou dvojpólových pasívnych
skupín. V druhej časti uvedieme niektoré ďalšie metódy, ktoré zjedno
dušujů a ulahčujů analýzu elektrických sietí v porovnaní s priamym
použitím Kirchhoffových zákonov. Na konci článku sú zaradené niektoré
úlohy na precvičenie.

1. Metóda Maxwellových cyklov (obvodových průdov)
Metódu obvodových průdov vypracoval James Clerk Maxwell (1831

až 1879). Najčastejšie sa používa na výpočet průdov elektrickej siete,
keď sú ostatné veličiny siete známe. Pomocou nej sa určia průdy v ne
závislých vetvách siete. Průdy vo vetvách úplného stromu sa vypočí
tajů lineárnou kombináciou průdov nezávislých vetiev.

Zavedieme pojem tzv. obvodového průdu. V sieti, ktorej kostra je
znázornená na obr. 1, stačí určiť průdy I,, I2, 13. Pomocou nich, použi
tím I. Kirchhoffovho zákona stanovíme ostatné tri průdy siete.=- L, B=l—I, Ig=i;

Pre tri jednoduché obvody siete na obr. 1]móžeme určiť pomocou Ž.
Kirchhoffovho zákona tri podmienečné rovnice, v ktorých budů vystu
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povať ako neznáme veličiny len tri průdy I,, I, I, ktoré označíme
I = Io; = I, 13= Io;a nazvemeichobvodové průdy:

Rila T RI - 162)—Z U ;

Ry(—lo T 102)T Blog + Rs 02 = 103)—= U > (1)

Ry lo3 = 102)+ Rilo —5 U6 ;

kde R; (v — I, 2, 3) sme označili celkové odpory nezávislých vetiev
1-ho (Ry), 2-ho (R;), 3-ho (R;) obvodu a R; odpory spoločných vetiev
-ho a j-ho obvodu. Zrejme platí Ry = Rxx.Z U; je sůčet EMN v k-tom

k

obvode. Rovnosti (1) možno dalej upravit do tvaru

(By+ Rx)I T Ry (—Io)= z U,

Ry(—Ia) + (R1x+ Rz + Rxs)loz+ Rax(—lo)= Z U,

Rsz(—lo) T (R3 + Ras3)Mo3zů Uci

Ak v nich označíme R; + R1z= Ry, Rig + Rs + Rsz = Rxx,Ry + Rag=
—=Rag, čo sú súčty odporov v l-om (R14),2-om (R), 3-0m (R33)obvode,
potom posledné rovnice nadobudnů tvar

Rylo + Rys(—Io) = Z U,

Ral—I) T RzzlozT Ryz(—I) —= U k (2)

Rss(—oz)+ Rasa = = U.
Záporné znamienko majů průdy, ktoré sú v súčine s odpormi Rj (t 5 j)
spoločných vetiev -ho a -ho obvodu. V spoločných vetvách totiž tečů
obvodové průdy I; a Ig; v opačných smeroch. Lahko sa móžeme pre
svedčiť, že ak majú súhlasný smer, totožný so smerom sčítania na
pátí, potom majů kladné znamienko. Každá z rovníc (2) predstavuje
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v 1.09 um 102

6,0 V;

0,590 T9 Obr. 2

aplikáciu 2. Kirchhoffovho zákona na nezávislé obvody (1) až (3) siete
z obr. l vo velmi vhodnom vyjadrení: sůčet napátí na odporoch každého
obvodu sa určí ako súčet napátí od obvodového průdu na všetkých od
poroch obvodu (Rx) a príspevku napátí v spoločnýchvetvách obvo
dov od průdov susedných obvodov (R;;.I;j v 4-tom obvode). Znamienka,
průdov sů záporné, ak sů průdy orientované proti smeru sčítania
napátí v príslušnom obvode. Podmienečné rovnice v metóde Maxwello
vých cyklov potom úplne všeobecne možno napísať v tvare

Rila T Rzloz + + Rinlon—X U h

Blu T Bolo; T T RanlonZ U; > (3)

Rnilo T Rnzloz+ T Rnnlon= U.
n

Sú zvláštnym vyjadrením 2. Kirchhoffovho zákona aplikovaného na
l-vý až n-tý jednoduchý obvod siete. Je v nich zahrnutý 1. Kirchhoffov
zákon. Zjednodušujů riešenia elektrickej siete, lebo počet rovníc pre
výpočet obvodových průdov je rovný počtu jednoduchých obvodov,
čo je vždy menšie číslo,ako je počet všetkých vetiev siete. Pri priamom
použití Kirchhoffových zákonov pre riešenie siete na obr. 2 je potrebné
postavit 6 podmienečných rovníc, použitím Maxwellovej metódy len 3
rovnice. Průdy vo vetvách úplného stromu sa dalej určujů pomocou
1. Kirchhoffovho zákona, t. j. lineárnou kombináciou obvodových prů
dov.

Úloha 1: Určte průdy vo vetvách elektrickej siete, ktorej schéma je
na obr. 2.

Vyznačíme do schémy obvodové průdy I, £o2, I03, Smery sčítania
napátí a orientácie EMN (obr. 3). Podmienečné rovnice, podla metódy
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6,0 V; 109
102 =m

Obr. 3

Maxwellových cyklov, sú
4,0I — 1,0I, = —6

—VOl4 + 7512— 351; —=18
—3,5I + 6,513 = —6

Ich riešením máme I4 — —0,88A, Ig — 2,5 A, I3 -= 0,41 A.
Je vhodné nakresliť smery kladných průdov do kostry siete. Pomocou

obvodových průdov vypočítame průdy vo vetvách úplného stromu
stete (obr. 4).

0,86 A 25A 0,41 A

| 3,4A 121A

lo=-0,88A“- or«*
Obr. 4 —

25A

Riešenie uvedenej úlohy by bolo pomocou priameho použitia Kirch
hoffových zákonov mimoriadne pracné. Išlo by o riešenie sústavy
6 rovníc.

2. Metóda superpozície
Táto metóda je vyjadrením všeobecnejšie platného princípu super

pozície vo fyzike, ktorý znie: spoločný účinok od niekolkých príčin sa
rovná súčtu účinkov od jednotlivých príčin. Niektoré lineárne deje vo
fyzike majú uvedenů adičnů vlastnosť.

Naznačíme matematické zdóvodnenie metódy. Pre sieť, ktorá sa
skládá z dvoch jednoduchých obvodov, z rovníc (3) platí

Rila T Ryzloz—= U >
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Bala T Roz —5 U.
Riešením sústavy dostávame průdy

la => UTE —2Ua >,
RRm Ua+2 U kdeDn .

I 2 zzz
Obe rovnosti možnonapísaťrozpisomsúčtov Z U a 3 U

1 2

I = Gu + G2Uz T + GnUn ;
102—CU T CU; + + GonUm ;

kde Ug; (t =, 2..., ») sú jednotlivé EMN siete. Súčinitele G4 pri
EMN sů vodivosti, lebo súčiny GU, dávajů výslednů veličinu prúd.
Rovnaké vzťahy by platili i pre dalšie průdy I; zložitejšej elektrickej
stete.
Členy I = G3Ug
predstavujů príspevky k celkovému průdu I; v 4-tej vetve od konkrét
nych zdrojov U,;, kde G;; je celková vodivosť siete vzhřadom na j-ty
zdroj. Potom napr. prvá z rovníc (4) predstavuje sůčet

I 19 +19 +180+ +18
(TD= G1Ug, It = G+4Uey...),

kde čiastkové průdy If) sa určia súčinom jednotlivých EMN a vodivostí
siete vzhladom k zdrojom. Ostatné zdroje sa nahrádzajů svojimi vnů
tornými odpormi. Celkový prúd v %-tejvetve je daný súčtom paroiál
nych průdov v tejto vetve od jednotlivých zdrojov. Metóda je výhodná
pri určovaní průdu v jednej vetve siete.

(4)

2,390 3,002

12V;(Ul —2,09(Uz)

Obr. 5

Úloha 2: Určte průd I v elektrickej sieti, ktorej schéma je na obr.5.
Pre jednoduchosť označíme Jx, = I. Vypočítame průdy I©, I©

21



2,5% 3,052 2,562 3,092

Obr. 6a Obr. 6b

A

In In

r Ra

Rn

Vo T | Obr. 7bB| Obr.7a
a potom ich súčet I —IW + I©. Průdy I©, I) určujemepoda schém
na obr. 6a, b:

60V. 60V.
3,00+086038607

12 V l
(2) — — —— .= 50160 479

Z toho I — 1,5 A + 0,44 A—- 20 A.

ID — 1,55 A,

3. Náhrada siete jedným zdrojom
H. Helmholtzv r. 1853 vypracoval metódu, ktorá umožňuje náhradu

lubovolnej siete vzhladom k jej určitej vetve jedným zdrojom napátia
U%s odporom r. K zdovodneniu metódy použijeme princíp superpozície.
Nahradiť steť zdrojom vzhladom na jej n-tů vetvu znamená určiť taký
zdroj, ktorý sposobí v uvedenej vetve rovnaký průd I, ako elektrická
sleť (obr. 7).

Vsuňme do n-tej vetvy dva proti sebe orientované ideálne zdroje
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V

(7707774

B Obr. 10

napátia, ktorých velkosti sů Uj — U%— U; = Rnly (obr. 8), čo iste
nemá vplyv na sieť, lebo.vnůtorné odpory zdrojov sú nulové.

K stanoveniu prúdu Z, použijeme princíp superpozície: vypočítame
ho ako súčet průdu If) od všetkých zdrojov siete a zdroja Uj a průdu
I© od zdroja Uf, keď sieť obsahuje len odpory. Průd If) — 0, lebo
U, = Ryln, zdroj je orientovaný proti napátiu naprázdno medzi bodmi
A, B a jeho EMN je rovné tomuto napátiu (obr. 9a). Průd I, = IČ,
koď sieť je nahradená vzhladom na body A, B len svojim odporom r
a vo vetve AB je pripojený zdroj U%(obr. 9b).

Schéma slete je potom znázornená na obr. 10, kde zdroj o napátí U,
(napátie naprázdno medzi bodmi AB siete) a odpore r (odpor siete
vzhladom na vetvu AB) nahradzuje celů sieťvzhladom k jej n-tej vetve.

Metóda je výhodná pre výpočet průdu v určitej vetve siete.

Úloha 3: Určte průd I, medzi bodmi 3 a 2 v elektrickej sieti, ktorej
schéma je na obr. 11.

Vypočítame najskór napátie naprázdno medzi bodmi8, 2 siete, obr. 12.
Průdy vo vetvách, v ktorých sů body 2 a 3, sů rovnaké: I —2 A.
Bod 3 má vzhladom na bod 1 potenciál V; —2,0 0. 2 A —4V, bod 2
potenciál V, —1,00.2 A =2V. Napátie U;, = U%$= V; — V, =2V
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12 V; 1,0921 |
| 12,0 V; 1,00

Obr. 11 Obr. 12

1,08

Obr. 13 Obr. 14

Ďalej určíme odpor siete vzhladom na body 2, 3, keď zdroj nahradíme
jeho vnůtorným odporom (obr. 13). Hviezdu 4, 2, 3, 1 s uzlom v bode 4,
zostavenů z odporov Rxx;—3,00, Rys —2,00, Rx, = 1,00, nahradí
metrojuholníkom,ktoréhoodporysú R; —11,00, R, =550, R, =
= 3,7 (2. Potom máme situáciu podla obr. 14; odpor siete vzhladom na
body 2, 3 je asi 1,76 (©).

Slet na obr. 11 vzhladom na vetvu 2 3 možno nabradiť zdrojom
o napátí U; — 2 V a odporom 7 = 1,76 © spojenými do série (obr. 15).
Průd vo vetve 3 2 je

2,0 V
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20V

1,769

Obr. 15

Obr. 16

4. Metóda uzlových potenciálov
Záverom uvedieme ešte jednu zaujímavů metódu, ktorá predstavuje

analógiu k metóde Maxwellových cyklov. Pre uzol 1 siete na obr. 16
platí

Rat dg+ 1y=0. (5)
Pre tri vetvy siete na obr. 16 z 2. Kichhoffovho zákona máme

I
12Um =—U2:

I
U = = Uwy= —Uuu.

14

Úpravou týchto rovností určíme průdy

Iz — W1— V)G2 T U012012,

13= (W— V3)G13-, (6)

Iu = (W— V)G.T U014604
Dosadením za 19, I13, 114z (6) do (5) a úpravou tohto výrazu dosta

neme

VG; T G13+ G4)-= VG 7 V363=- VG —7 U61261;=- UG.
G12+ G13+ G1, je súčet vodivostí vetiev, spájajúcich sa v bode 1;

G1, G13,G4,sů vodivosti vo vetvách 12, 13, 14. Na pravej strane posled
nej rovnosti sů súčiny EMN a vodivosti vetiev. Tůto rovnicu možno
zovšeobecnit
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6,0 V; 1,092 3,01
6,09I a

VA 40V; 05a 250 6,0 V;2,09 V=0

12,0 V; 1,0%
4,09

Obr.17 n

| + |

| || m „B
V6EV 5V;
!2,09 108 | r—,,..
| L 12V; || 109

Obr.18 - Obr.19
VG = VG; =- 7 V1Gn= —ŽU ;

n

—V161T VG; 7 = VnEn= -X UG (7)
n

— VGn1 7 V+Gnz m Va1Gnn= —Z UeniGní .
n

Gij je súčet vodivostí vetiev spájajúcich sa v 1-tom uzle, G;; (375))
sů vodivosti vetiev 2,j.

Metóda umožňuje výpočet potenciálov uzlov elektrickej siete, ked
ostatné parametre siete sú známe. Výhodne sa používa v sieťach, ktoré
majú malý počet uzlov. Rovnosti (7) predstavujúů 1. Kirchhoffov zákon
aplikovaný na uzly siete. V rovniciach je však uplatnený aj 2. Krch
hoffov zákon, pomocou ktorého boli odvodené. Ak je počet uzlov »,
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6,0V;10a 12,0V;2,09

JI Pe Obr.20

potenciál jedného uzla siete zvolíme za nulový a postačuje riešiť poten
ciály n — 1 uzlov siete pomocou » — 1 podmienečných rovníc.

Úloha 4: Určte průd Z v elektrickej sieti, ktorej schéma je na obr. 17.
V, = 0, V; určíme z rovnice V;G;; — —%XUvyGgs

4

0,5 st

Obr. 21

Číselne
l l l l 6 2 12= —| L JAVAVlirata+3)s=|-í je

Z toho
V; — —5,2 V

Průd
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Úlohy na precvičenie

1. Úrčte EMN a vnůtorný odpor zdroja, ktorého schéma je na obr. 18.
[UL=173V;r=170

2. Určte ekvivalentný odpor medzi bodmi A, B elektrickej siete na obr.
19, ktorá predstavuje pravidelnů páťcípu hviezdu, keď odpor AC časti
je r. Hviezda je zhotovená z homogénneho odporového drótu. [r]

3. Určte průd / v elektrickej sieti, ktorej schéma je na obr. 20. [I =
= —18A|

4. Vypočítajte průd / v elektrickej sieti na obr. 21. [/ —0,54 A]
Lůeratůra:
[1] Kneppo E. — Benda O.: Teoretická elektrotechnika I. časť, SVŠT, Bra

tislava 1970
[2] Pinskij A. A.: Zadači po fizike, Nauka, Moskva 1977
[3] KluvaneecD.: Lineárne ustálené elektrické siete, Rozhledy m.-f., roč. 58,

č. 10

Meteorologie, její obsah a význam

FRANTIŠEK GOLAB, JOSEF PROCHÁZKA, Pedagogická fakulta v Ostravě

1. Úvod

Člověk od pradávna, kdy ještě žil životem lovce ve volné přírodě
a byl tak neustále vystaven vlivům počasí, všímal si různých jevů
v atmosféře a svých zkušeností se snažil využít k vlastnímu prospěchu.
Protože však neznal příčiny těchto jevů, příčiny změn počasí a nedo
kázal si je racionálně vysvětlit, zabydlel si nadoblačné výšiny, hlubiny
moří i Země různými bůžky, bohy a svatými. Tak např. Indové věřili,
že blesky a hromy ovládá bůh Indra, u Římanů to byl Jupiter Tonans
(hromovládce), Perun u starých Slovanů, Donar u Germánů atd. V řecké
1římské mytologii je známá celá řada bohů, kteří ovládali určité prvky
počasí, např. Zofyros (mírný západní vánek).

asem se člověk snažil využít svých zkušeností k jakýmsi prvním
předpovědím počasí. Jak se postupně rozšiřovaly vědomosti a znalosti
zákonů atmosférických procesů a jak se člověk znenáhla zbavoval mys
tických představ, vyvíjela se nová věda — meteorologie.

2. Co je meteorologie

Dnes označujeme slovem meteorologie vědu o zemské atmosféře,
o jejím složení, vlastnostech, o fyzikálních dějích a jevech v ní, o sou
vislosti atmosférických dějů a jevů se zemským povrchem, kosmickým
prostorem a činností Slunce.
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Slovo meteorologie je řeckého původu (ta meteora — věci nad zemí,
ve výši; ho logos — slovo) a jeho význam byl ve starověku chápán
jako „„nauka o úkazech, které lze pozorovat v prostoru nad zemí, tj.
nejen v atmosféře, nýbrž i v oblasti hvězd“.

V zemské atmosféře (prakticky v její k povrchu Země přiléhající
vrstvě zvané troposféra) se odehrává celá řada dějů a pozoruje se množ
ství různých jevů — tj. dějů a jevů počasí. Zemská atmosféra je velmi
různorodá, různé její části mají rozdílné vlastnosti, které se mění nejen
místo od místa, ale i na témže místě jsou v různých časových okamži
cích různé. Její vlastnosti se mění zvláště výrazně s výškou. Na základě
pozorování a měření pomocí umělých družic lze podle L. T. Matvějeva
tvrdit, že zemská atmosféra při stále se zmenšující hustotě sahá do výšky
asi 20 000 km. V této výšce je totiž zemská atmosféra natolik zředěná,
že se její hustota rovná hustotě plynů, které zaplňují meziplanetární
prostor. A právě tam leží horní hranice zemské atmosféry.

Současná praxe staví před meteorologii úkol poznání všech procesů
probíhajících v atmosféře, odhalení přírodních zákonů, jimiž se tyto
procesy řídí. Přitom využívá poznatků mnoha jiných věd, především
fyziky (termodynamiky), matematiky, geografie,v poslední době1 astro
nomie, kosmonautiky, biologie aj.

Meteorologie jako věda se při studiu atmosférických procesů opírá
o dialektickou metodu poznání a přitom musí mít na zřeteli, že
a) ani jeden atmosférický jev není možno dokonale studovat a poznat,

neuvažujeme-li vzájemné působení různých atmosférických objektů
(vzduchových hmot), vzájemné působení atmosféry a povrchu Země,
atmosféry a kosmického prostoru,

b) jednotlivé atmosférické jevy nelze považovat za poznané, pokud jsou
neznámé příčiny jejich vzniku, dalšího vývoje a zániku,

c) kvalitativní změny v atmosféře vedou ke změnám kvantitativním
a opačně, přičemž se tento přechod děje převážně skokem,

d) příčinou vzniku kteréhokoliv atmosférického jevu je vzájemné pů
sobení různých faktorů.

Studium atmosférických procesů má i své specifické zvláštnosti, jimiž
se meteorologie odlišuje od jiných věd:
a) Skutečnost, že vlastnosti atmosféry jeví značnou různorodost a pro

měnlivost v prostoru a čase, se vysvětluje velmi složitým charakte
rem vzájemného působení vzduchových hmot se zemským povrchem,
kosmickým prostorem a Sluncem. Přímým slunečním zářením se
atmosféra zahřívá velmi málo. Sluneční záření je z větší části pohlco
váno zemským povrchem a vzduchové hmoty se pak zahřívají pře
vážně od zemského povrchu. Značná různorodost zemského povrchu
různých geografických oblastí má za následek rozdíly v množství
tepla přijatého ze slunečního záření, což zpětně způsobuje rozdíly
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v zahřívání vzduchu a dává tak vznik proudění vzduchu jako pro
cesu vyrovnávání teploty jednotlivých vzduchových vrstev.
Atmosférické procesy jsou ovlivňovány přítomností vodních par
v ovzduší. Vodní pára za určitých podmínek v ovzduší kondenzuje,
a tak vznikají mlhy a oblaka, jež způsobují další jevy v atmosféře —
srážky, bouřky a celou řadu optických jevů. Oblaka kromě toho
podstatně mění energetické proměny v atmosféře, protože při kon
denzaci vodní páry se uvolňuje velké množství tepla (tzv. skupenské
teplo); samotná oblaka snižují intenzitu přímého slunečního záření
dopadajícího na zemský povrch, avšak na druhé straně zmenšují
1 tepelné ztráty vyzařováním ze zemského povrchu. To ovlivňuje
velmi složitě studium atmosférických procesů a předpovídání jejího
dalšího průběhu.
Procesy v atmosféře probíhají současně nad celým zemským po
vrchem, avšak v různých fázích nad různými místy Země. To vy
žaduje vhodnou organizaci pozorování a měření stavu atmosféry.
Po celé zeměkouli je organizována rozsáhlá síť meteorologických
stanic, a to nejen na souši, ale i na moři speciálními meteorologický
mi plavidly a automatickými meteorologickými bójemi. V posled
ních letech se síť pozemských meteorologických stanic doplňuje
meteorologickými družicemi, které mohou informovat o stavu a pro
cesech v atmosféře (počasí) prakticky nad celou Zemí.
Rozdíly v rozměrech atmosférických procesů (objektů) nabývají
hodnot několika řádů — od několika metrů až do několika tisíc
kilometrů. Bereme-li v úvahu proces vytváření oblaků a vznik srážek,
pak jsou tyto rozdíly ještě markantnější; zárodečné oblačné kapky
s rozměry (10—$až 1077)m, jednotlivá oblaka a větrné smrště (10*až
10%)m, oblačné systémy podél front, vzduchové hmoty, cyklóny,
anticyklóny (1 až 2.10%)m, tzv. tryskové proudy (jet stream) dosa
hují rozměrů srovnatelných s poloměrem Země.

3. Úkoly a obory meteorologie

K úkolům meteorologie, při nichž velký význam připadá teorii a praxi
meteorologických měření, patří studium
a)
b)
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složení a struktury atmosféry,
tepelné výměny a teplotního režimu v atmosféře a na zemském
povrchu, včetně radiačních procesů a různých způsobů neradiační
výměny jednak mezi atmosférou a zemským povrchem, jednak
uvnitř atmosféry mezi jejími jednotlivými částmi,
koloběhu vody a fázových přechodů vody v atmosféře v jejím vzá
jemném působení se zemským povrchem,
pohybů jednotlivých částí atmosféry, všeobecné a místní cirkulace
atmosféry,



e) elektrického pole atmosféry,
f) optických a akustických jevů v atmosféře.

To vše ukazuje na velmi složitou práci meteorologů i na význam me
teorologie pro praxi. Řada atmosférických procesů je v současné době
už prozkoumána natolik, že je lze popsat matematicky diferenciálními
rovnicemi, jejichž řešení je však obtížné a časově velmi náročné. Proto
se i dnes v meteorologii používá nejmodernější výpočetní techniky, aby
získané výsledky mohly posloužit k meteorologické prognostice —
k předpovídání počasí.

V poslední době stojí před meteorologií zcela nový, ale z hlediska pra
xe velmi důležitý úkol — úkol aktivního působení na atmosféru, stručně
řečeno — úkol ovlivňovat počasí v zájmu a k prospěchu lidstva (jako
je např. umělé vyvolávání srážek či zabránění jejich vzniku, rozptylo
vání mlh apod.).

Z předchozího vyplývá, čím se vlastně meteorologie zabývá a jaké
jsou její metody. Stručně se dá říci, že meteorologie se zabývá především
fyzikou atmosféry ve všech jejích aspektech. Protože studovaný mate
riál je rozsáhlý, stejně jako jsou různé metody studia, není již v současné
době možné, aby celou problematiku v plném rozsahu mohl obsáhnout
jeden lidský mozek, a tak sei v meteorologii oddělily víceméně samostat
né disciplíny.

Jednou z těchto disciplín je klimatologie, která se zabývá klimatem
Země“) a jejích jednotlivých oblastí a jež úzce souvisí s geografickými
vědami. V současné době vznikla jako samostatná věda aeronomie
(zabývá se studiem fyzikálních a chemických procesů ve vysoké atmo
sféře).

V rámci meteorologie se stalo zvykem vydělovat několik dílčích dis
ciplín podle předmětu studia (dynamická meteorologie, aktinometrie,
fyzika oblaků a srážek, aerologie aj.) nebo podle metod zkoumání (sy
noptická meteorologie, radiolokační meteorologie, družicová meteorolo
gie a další).

V poslední době se stále častěji hovoří o fyzikální meteorologii (fyzika
atmosféry) s dělením na fyziku přízemní vrstvy atmosféry, fyziku hra
niční vrstvy atmosféry, fyziku volné atmosféry, fyziku stratosféry atd.

Z jiného hlediska se dělí meteorologie na teoretickou (zkoumá a od
haluje zákonitosti atmosférických procesů užitím známých přírodních
zákonů) a praktickou (uplatňuje získané poznatky v praxi k předpoví
dání počasí apod.).

Existuje dále celá řada aplikovaných disciplín meteorologie (tj. vlastně
specifikace praktické meteorologie), k nimž se řadí např. meteorologie

1)Slovem klíma označujeme průměrné počasí na určitém místě (v určité
oblasti) v závislosti na geograficképoloze a s charakteristickými rysy, zatímco
počasím rozumíme okamžitý stav atmosféry na určitém místě.
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letecká, zemědělská, lékařská a jejichž názvy již samy prozrazují obory
lidské činnosti, jimž slouží.

4. Význam meteorologie "A

Již několikrát jsme se zmínili, že meteorologie slouží člověku, že jejích
výsledků se využívá v mnoha oborech lidské činnosti. Největší význam
má z tohoto hlediska sestavování krátkodobých i dlouhodobých před
povědí počasí, s nimiž se může každý seznámit prostřednictvím hromad
ných sdělovacích prostředků. Nesmíme však zapomenout ani na důle
žitost znalosti okamžitého stavu počasí nad více či méně rozsáhlými
oblastmi zemského povrchu.

Jedním z oborů, pro které mají tyto informace životní důležitost,
je doprava (železniční, silniční, vodní, ale především letecká). Předpo
vědi počasí jsou rovněž důležité pro zemědělství (např. ochrana před
nočními mrazíky) i pro medicínu (změny atmosférického tlaku mají
vliv na průběh srdečních chorob).

Znalost průměrných ročních teplot, srážek a převládajících větrů
(tedy klimatu) umožní zemědělcům a sadařům volbu vhodných země
dělských plodin a odrůd ovocných stromů a keřů, nejvhodnější umísťo
vání a projektování nových průmyslových podniků, sídlišť, rekreačních
oblastí aj.

5. Závěr

Meteorologieobjevuje neustále dosud neznámé zákonitosti atmosféric
kých procesů a tím pomáhá k odhalování tajemství přírody. Vypraco
vává nové metody a přístroje ke sledování atmosférických dějů, a tak
umožňuje stále zpřesňovat prognostiku. Dokonale organizovaná síť
meteorologických stanic s množstvím měřených meteorologických prvků
a mezinárodní výměna informací pomáhá chránit člověka i výsledky
jeho práce před extrémními nepříznivými stavy počasí, jako jsou prudké
větry, větrné bouře, průtrže mračen, krupobití a podobně. V tom lze
tedy vidět i značný ekonomický přínos meteorologie.

Úsměvy ve fyzice: Kdo slyší tón?

Profesor předváděl známý experiment s tónovým generátorem tak,
že žádal studenty, aby drželi ruce tak dlouho vzhůru, dokud slyší tón
z připojeného reproduktoru. Jak zvyšoval frekvenci tónu, klesalo stále
více rukou. Když byla při určité výšce tónu překročena mez slyšitelnosti
člověka a všechny ruce ležely na lavicích, zeptal se naléhavě: „,Ale
opravdu tu už není nikdo, kdo ten tón slyší ?““Odpověď přišla ze zadních
lavic: „„Haf, haf, haf!““ Petr Hnilička
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z dějin exaktních věd

Za profesorom Jánom Fischerom

Dňa 5. 5. 1980 by sa bol dožil 75 rokov prof. dr. Ján Fischer, profesor
teoretickej fyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave.

Profesor Fischer sa narodil v Martine. Stredoškolské štúdium ukončil
maturitou na tamojšom gymnáziu. V rokoch 1923—28 študoval na
Prírodovedeckej fakulte KU v Prahe odbor matematika-fyzika. Na
návrh prof. Františka Závišku študoval ako štipendista štátneho šti
pendia a štipendia Matice slovenskej na univerzite v Zůrichu, kde sa
špecializoval u prof. G. Wentzla v odbore teoretickej fyziky. V rokoch
1928 až 1931, počas svojho zůrišského pobytu, vytvoril práce [1, 2),
z ktorých jedna bola odmenená hlavnou cenou vo vedeckej súťaži
vypísanej tamojšou univerzitou a na základe druhej získal 26 ročný
Fischer doktorát filozófie,ktorý potom nostrifikoval na Priírodovedeckej
fakulte KU v Prahe. Vo svojej vedeckej práci móže prof. Fischer pokra
čovať až po mnohých životných skúškach. Po svojom návrate do vlasti
v roku 1931 prechodne pósobil v matematickom oddelení Všeobecného
penzijného ústavu v Prahe a na viacerých slovenských stredných ško
lách. Počas druhej svetovej vojny musel ako neárijec opustit štátne
služby. Pósobil ako výpomocný učitel na židovskej ludovej škole v Mi
chalovciach a od roku 1942 ako výpomocný učitel na Obchodnej aka
démii v Banskej Bystrici. Tu sa zapojil do Slovenského národného
povstania, kde pósobil ako tlmočník partizánského štábu v Kališti.

Po oslobodení bol prof. Fischer povolaný na Cvičné gymnázium do
Bratislavy, kde sa stal jeho riaditelom. V roku 1950 prechádza na ka
tedru fyziky Priírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktorů od roku
1947 viedol V Kunzl. Tu pósobí prof. Fischer ako tajomník a zástupca
docenta, neskór (1956) ako docent a vedúůci katedry. Od roku 1958
zastáva aj funkciu riaditela Laboratória fyziky. Po rozdelení katedry
fyziky v roku 1961 sa stáva vedůcim katedry teoretickej fyziky.
V tomto období prednáša klasicků mechaniku, atómovů fyziku a dalšie
partie teoretickej fyziky. Vedie diplomové práce, školí ašpirantov. Píše
učebné texty, spolupracuje na priprave stredoškolských učebníc fyziky,
publikuje populárno-vedecké články.

V roku 1965 je prof. Fischer menovaný mimoriadným profesorom
teoretickej fyziky. Z tohto obdobia získava ohlas jeho práca [3], v ktorej
aplikuje vztahy, odvodené v práci [2], na konkrétny prípad Compto
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novho efektu na elektróne v M-sfére vodíkového atómu. V práci je od
vodený výraz pre koeficient comptonovskej absorpcie roóntgenového
žiarenia M-elektrónmi. Podobne v práci [4] nadvázuje na svoje pred
chádzajúce práce. Počíta sa tu smerové rozdelenie fotoelektrónov a koe
ficient absorpcie. Teoretické výsledky sů v dobrej zhode s experimentom.

Profesor Fischer bol svojou skromnosťou, zodpovedným prístupom
k práci a nanajvýš korektným jednaním vzorom pre svojich žiakov,
spolupracovníkov. Rozlúčili sme sa s ním v obradnej sieni bratislavského
krematória na poludnie dňa 8. 2. 1980.

V profesorovi Eugenovi Jánovi Fischerovi strácame vedca, skůseného
pedagóga, nezištného radeu, dobrého človeka.

Česť jeho pamiatke!

Nejdoležitejšie vedecké práce prof. Fischera:

[1] J. Fischer: Beitráge zur Theorie der Absorption von Rontgenstrah
len, Annalen der Physik 8, 1931, 821—850

[2] J. Fischer: Úber die retardierten Matrixelemente in der Theorie der
Streuung und Absorption von Rontgenstrahlen, Annalen der Physik
11, 1931, 489—520

[3] J. Fischer, J. Weis: Comptonov jav v M-hladine vodíkového atómu,
Mat. fyz. čas. SAV 6, 1956, 176—192

[4] J. Fischer, E. Majerníková: Príspevok k teórii absorpcie róntgeno
vého žiarenia, Acta F. R. N. U. C., Physica VII, 1966

Doc. dr. Ján Chrapan, Čec.

Dvacet pět let FJFI

Doc. ing. ZDENĚK JANOUT, CSc., ČVUT Praha

Na jaře 1955 jsem se přihlásil ke studiu jaderné fyziky na matema
ticko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK). Přijímací zkoušky
jsem složil, byl jsem přijat. Vzpomínám si však, jak koncem srpna jsem
dostal do svého mimopražského bydliště doporučený dopis, ve kterém
zval přijaté uchazeče prof. V Petržílka na schůzku do Prahy. Nevěděl
jsem, proč. Teprve na schůzce nás prof. Petržílka informoval o rozhod
nutí československé vlády zřídit novou fakultu UK, fakultu technické
a jaderné fyziky (FTJF), a sdělil nám, že jsme jejími prvními studenty.
Dále nám oznámil, že fakulta má tři katedry: katedru jaderné fyziky,
katedru jaderného inženýrství a katedru jaderné chemie. Vyzval nás,

34



abychom se během několika dní rozhodli, na jaké katedře chceme stu
dovat. Vzpomínám si, že všechni přítomní zůstali věrni jaderné fyzice,
oboru, který chtěli studovat na MFF UK. Během několika týdnů byli
převedeni na ostatní dva směry vybraní studenti z Českého vysokého
učení technického (ČVUT) a z Vysoké školy chemicko-technologické
(VŠCHT). Celkový počet posluchačů prvního ročníku činil kolem 200.
Teprve později, z úst prof. Petržílky, který byl u toho, jsme se dozvě
děli podrobnější historii vzniku FTJF UK.

V druhém čtvrtletí roku 1955ustavilo ministerstvo školství a kultury
komisi pro vypracování návrhu na výchovu kádrů v jaderné fyzice,
chemii a v jaderném inženýrství. Na návrh této komise byla z rozhod
nutí vlády založena dne 26. 8. 1955 FTJF v rámci UK. Rozhodnutí
vlády bylo v souladu s potřebami československého hospodářství, neboť
díky pomoci vlády SSSR začalo Československo roku 1955 rozvíjet svůj
vlastní jaderný program. Výuka na nové fakultě byla slavnostně zahá
jena 6. září 1955 v Karolinu.

Ustavená fakulta neměla ani svoji vlastní budovu, ani vlastní peda
gogický sbor. Přednášeli nám učitelé převážně z MFF UK a ČVUT,
na katedře jaderné chemie i z VŠCHT. Přednášky a cvičení během prv
ního ročníku se konaly na jedenácti různých místech. Ty, které byly
společné s posluchači MFF UK, se konaly v prostorách MFF UK a v po
sluchárně fyzikálního ústavu MFF. Ostatní přednášky a cvičení se
konaly na Albertově v budově chemických kateder, v budově geologie,
v Purkyňově ústavu, v budově fyziologie všeobecného lékařství, v Hla
vově ústavu, v budově soudního lékařství a toxikologie, dále pak v bu
dově biologie ve Viničné ulici, kde v roce 1911 přednášel A. Binstewm,
v chemickém ústavu fakulty všeobecného lékařství a v budově děkanátu,
který byl umístěn v několika místnostech v 1. patře bývalého Buguoj
ského paláce na Ovocném trhu č. 7 (dnes spojen s Karolinem). V důsled
ku přecházení mezi jednotlivými budovami docházelo k roztříštěnosti
výuky a k značným časovým ztrátám. Prostorová situace se zlepšila
od školního roku 1956/57, kdy byla fakultě přidělena budova v Břehové
ulici č. 7, v níž dosud sídlí část fakulty.

Původní zaměření fakulty na čistě jaderné obory bylo v roce 1958
přehodnoceno v důsledku změny československého jaderného programu.
Došlo ke snížení potřeb specialistů v jaderných oborech, a proto se fakulta
zaměřila —v duchu svého názvu —ina výchovu odborníků v jiných fýzi
kálně inženýrských oborech, jakými jsou fyzikální elektronika, fyzika
polovodičů, kovů, plazmatu. Dále dochází k většímu sepětí přírodovědné
a inženýrské stránky výuky. Tato změna orientace měla za následek
přechod fakulty v roce 1959 na ČVUT. Druhým mezníkem v historii
fakulty se stal rok 1967, kdy výuka „čisté“ jaderné fyziky přešla zpět
na MFF UK a kdy došlo ke změně názvu fakulty na dnešní fakultu
jadernou a fyzikálně inženýrskou (FJFI) ČVUT.
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V současné době jsou na fakultě vychováváni vysoce kvalifikovaní
odborníci ve čtyřech oborech: v jaderném inženýrství, v jaderně che
mickém inženýrství, fyzikálním inženýrství a v matematickém inženýr
ství. Specializace jaderného inženýrství je zaměřenana fyziku jaderných
reaktorů, jadernou energetiku, osobní dozimetrii, dozimetrické otázky
životního prostředí, aplikaci ionizujícího záření v lékařství, v jaderně
energetických zařízeních apod. Specializace jaderně chemického inže
nýrství vychovává odborníky pro základní výzkum v oblasti jaderné
chemie, radiochemie a dalších příbuzných oborů. Specializace fyzikál
ního inženýrství se zaměřuje na mikroelektroniku, kvantovou elektro
niku, fyziku plazmatu, mikrovlnnou techniku, technologii a využití
materiálů na bázi pevných látek, fyzikální metalurgii a na obor mezních
stavů materiálů a teorie spolehlivosti těles a konstrukcí. Poměrně mladá
specializace matematického inženýrství zaměřuje posluchače na použití
matematických metod k řešení fyzikálních a technických problémů.

Během dvaceti pěti let působila na fakultě anebo ještě působí řada
předních čs. odborníků. Jmenujme alespoň některé z nich: akademici
Běhounek, Kvasil, Němec, Votruba, profesoři Petržilka, Haňka, Cabicar,
Kochanovská, Majer, Nekolný, Šimáně, Úlehla, Valenta, docenti Frank,
Matyáš, Tolar, Starý.

FJFI v dnešní podobě je celostátním vysokoškolským učilištěm, vy
chovávajícím inženýry-fyziky pro obory na rozhraní mezi fyzikou, ma
tematikou, chemií a technickými směry. Student během pětiletého stu
dia získá potřebné teoretické i experimentální znalosti, nezbytné k sle
dování nových objevů, myšlenek a metod v přírodních vědách s cílem
umět těchto poznatků využít jak ve výzkumné a vývojové, tak i v tech
nické a výrobní praxi.

Kde jsou umístěni naši absolventi? Tuto otázku nám často kladou
uchazeči o studium na naší fakultě; zejména pak při „„dnechotevřených
dveří““.A proto podrobná odpověď: Během 25 let ukončilo fakultu kolem
3000 absolventů, kteří pracují ve výzkumných ústavech ČSAV (Ústav
jaderné fyziky Řež u Prahy, Ústav fyziky plazmatu Praha, Ústav fyzi
kální metalurgie Brno, Ústav fyzikální chemie Praha, Mikrobiologický
ústav Praha, Ústav kovových materiálů Bratislava, Ústav nerostných
surovin Kutná Hora, Ústav dozimetrie záření Praha aj.), ústavech
Československé komise pro atomovou energii (Ústav jaderného výzkumu
Řež, Ústav pro výrobu, výzkum a využití radioizotopů Praha, Ústřední
informační středisko pro jaderný program Zbraslav, Ústav radioekolo
gie a využitia jadrovej techniky Košice aj.), resortních výzkumných
ústavech (závod Výstavba jaderných elektráren Škoda Plzeň, Výzkum
ný ústav energetický Praha, Bratislava, Výzkumný ústav čerpacích
zařízení a armatur Sigma Praha, Olomouc, Tesla -výzkumný ústav. pří
strojů pro jadernou techniku Přemyšleníaj.), v atomových elektrárnách
Bohunice, Dukovany, v Československém uranovém průmyslu (Ústav
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jaderných paliv Zbraslav, Vývojový závod uranového průmyslu Ka
menná u Příbrami, Geologický průzkum Liberec, Hamr na Jezeře,
Chemická úpravna rud Mydlovary u Českých Budějovic aj.), v závodech
(ČKD Praha, První brněnská strojírna Brno, Nová huť KG Ostrava
-Kunčice, Vítkovické železárny, Modřanské strojírny Praha, Třinecké
železárny, aj.), Chemoprojekt, pracoviště nukleární medicíny, Výzkum
ný ústav hygieny práce a chorob z povolania Bratislava, Výzkumný
vojenský lékařský a doškolovací ústav Hradec Králové, krajské hygie
nicko-epidemiologické stanice, na vysokých školách (ČVUT, UK Praha,
VŠCHT Praha, KU Bratislava, Univerzita PJŠ Košice aj.).

Během 25 let existence FJFI byla dosažena celá řada významných
úspěchů jak v pedagogické, tak i ve vědeckovýzkumné činnosti. Práce
tří kolektivů byla oceněna státní cenou Klementa Gottwalda. Tři
pracovníci jsou nositeli Řádu práce, jeden titulu „hrdina socialistické
práce“ Dosažené výsledky dávají dobré předpoklady pro další úspěšný
rozvoj fakulty. Rychlé tempo rozvoje vědy a techniky stále více vyža
duje odborníky typu fyzik-inženýr, a proto existence FJFI je plně
opodstatněná.

m W vwpřemýšlíme, řešíme...

O0matematickém talentu

Mám matematický talent? Mohu v matematice něco vytvořit?

Kladete si možná tyto a podobné otázky a odpovídáte si na ně podle
svých přestav o matematice, o matematické činnosti, o nadání a talentu.
Otázky a odpovědi jsou pro vás osobně velmi závažné, někoho inspirují
k úsilí, jinému berou víru ve vlastní síly

V tomto ročníku Rozhledů najdete příspěvky, které vám pomohou orien
tovat se v těchto otázkách. Zatím se seznamte s názory akademika B. V
Gnedenka,významného sovětského matematika, na projevy a rozvíjení
matematického nadání:

„Matematicky nadaného člověka nepotkáváme tak zřídka, jak se
mnohým zdá. Ale ta tvořivá matematická „žilka““se projevuje u růz
ných osob různě. Jedni nacházejí zobecnění dříve získaných výsledků
a tím rozšiřují okruh jejich použitelnosti. Jiní dovedou nacházet nové
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objekty vhodné ke zkoumání. Třetí jsou silní v logickém zdokonalování
teorie. Čtvrtí hledají a nacházejí řešení obtížných aplikačních problémů
a objevují cesty pro řešení mnoha otázek v různých oblastech poznání.
Pátí podrobují matematické pojmy a směry takřka filozofickému roz
boru a spojují tak různá odvětví matematického myšlení“.

Máte pravdu, namítáte-li, že popsané činnosti se vztahují spíše na
práci lidí, kteří už dokončili studia, ne tolik na studenty středních škol.
Ale nemylte se! Matematicky tvořit můžete i vy, při vlastním řešení
úloh při samostatné formulaci problémů, při zlepšování postupů řešení
(smysl pro eleganci řešení jistě máte). K činnostem popsaným akade
mikem Gnedenkem se dopracujete později —a nemusíte být ani matema
tiky z povolání (připomeňte si čtvrtý typ činností).

Vám, mladým lidem, jsou určena tato slova B. V Gnedenka: „Čím
dříve žák pocítí, že má základy pozoruhodného daru vytvářet nové,
tím lépe pro společnost i pro něho samotného. Přitom však musí být
veden k tomu,aby si vážil ostatních členů společnosti, kteří neprojevují
tvůrčí nadání v téže oblasit činnosti, ale mohou mít vynikající vlohy
k jiným činnostem, rovněž důležitým pro společnost a pro pokrok““

Hloupá ješitnost je jedním úskalím, které může ohrozit cestu nadané
ho člověka za společenským uznáním. Dalším nebezpečím je spoléhat
se jen na nadání. Bez usilovné a systematické práce nemohou vrozené
schopnosti vést k úspěchům po delší období.

„Příliš často lze bohužel pozorovat, jak velmi nadaný člověk, schopný
vytvořit mnoho nového, je líný vynaložit úsilí v určité práci,“ s povzde
chem podotýká B. V Gnedenko. Ve své dlouholeté pedagogické činnosti
poznal jistě i takové případy.

Ukázky z úvah akademika Gnedenka zakončeme jeho zamyšlením
nad středoškolskou matematikou:

„Každý vyučovací předmět může přispět svým způsobem k rozvíjení
tvůrčích schopností žáka. Matematika však k tomu dává zcela výjimečné
možnosti. Opravdu, řešení netypových úloh, neotřelé způsoby řešení
tradičních úloh, přemýšlení nad paradoxy, rozbor obsahu vět a vnitřní
stavby jejich důkazů... to jsou důležité složky rozvíjení schopností
a tvůrčího zápalu.“

Četli jste pozorně ? Nenechávejte zplanět své nadání! V tomto ročníku
Rozhledů najdete řadu úloh, problémů v nové rubrice Přemýšlime,
řešíme...

Jaroslav Šedivý
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O0matematických hrách - I.

Doc. dr. MILAN HEJNÝ, CSc., UK Bratislava

Z Amičkinho dennika

Milý denníček, dnes ti musím rozpovedať o tom, ako sa Boris nazlostil,
lebo je zlostník a nevie prehrávať. Ja už s ním nikdy nebudem o nič
hrať. Aj som mu to povedala.

Boris k nám prišiel a hovoril, že videl, ako starší chalani hrajů zaují
mavů hru. Chcel, aby sme si ju skúsili zahrať. Potreboval k tomu zá
palky. Doniesla som mu krabičku. On vysypal niekolko zápaliek na
stól. Bolo ich 17. Potom mi vysvetlil pravidlá. Z kopy zápaliek budeme
pravidelne brať — raz ja, raz on. Hráč, ktorý je na ťahu, berie 1, 2,
alebo 3 zápalky. Ten, komu sa podarí vziať poslednů zápalku, vyhral.

Boris povedal, že táto hra sa volá NIM. Nazlostila som ho už aj tým,
že som povedala, že viem, prečo sa volá Nim. Po nemecky slovo „„nimm“
značí „„ber!““.Boris nechodí na nemčinu a neznáša, keď mu poviem niečo
z toho, čo viem ponad neho. Hneď vykrikuje, že sa vystatujem — on
hovorí že „„kikirikam““

Potom smesi teda zahrali a ja som, denníček mój, vyhrala. Boris po
vedal, že to bolo iba na skůšku a velmi sa zastrájal vyhrať. Aby tejto
novej partii dodal vážnosti, začal ju aj zapisovať. Aj ja som ju musela
zapisovat. Zápis mi ešte ostal:

A B A B. A B A
17 —>15 > 12 > 9 > 6 > 4 > 3 >0

Důfam, denníček, že si pochopil, ako ten zápis treba čítať. Najprv som
ja vzala 2 zápalky a na kope ostalo 15. Potom Boro bral 3 a ostalo 12.
Potom ja 3, potom Boro 3, potom ja 2 a na kope boli už iba 4 zápalky.
To som už vedela, že vyhrám, lebo nech zoberie Boro čokolvek, ostane
najviac 3. Tak ja to doberiem a vyhrám. Boris sa nazlostil a div že
neplakal. Hovoril, že prehral preto, lebo keď bolo na stole 9 zápaliek,
tak som mu zatienila výhlad a on zle videl. Vraj, keby dobre videl,
neberie 3 zápalky, ale iba 2 a vyhrá. Ale Boris vždy hladá výhovorky,
keď prehrá. Zastrájal sa, že ma zajtrá nabije dvojato. Povedala som mu,
že s takým zlostníkom veru hrať nebudem. Aj tak už teraz dramká od
Vila, aby ho to naučil vyhrávať. Vilo ho to naučí a Boris bude zajtrá
akademik na Nima. Mama ma durí spať, dobrů noc;

Porekadlo vraví, že ráno je můdrejšie večera. Anička nedodržala
predsavzatie minulého večera. Hneď ráno si zaumienila, že naučí Borisa
prehrávať. K tomu sa potrebovala naučiť hrať Nima tak, aby vždy
vyhrala. Ak aj ty, milý čitatel, chceš ovládnuť stratégiu Nima, skůs
napodobiť Anku a pusti sa do týchto úloh.
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Úloha 1. Na kope je 6 zápaliek. Ako mám ťahať, aby som vyhrala?
Úloha 2. Na kope je 9 zápaliek. Ako mám ťahať, aby som vyhrala?
Úloha 3. Ako móžem vyhrať, ak je na kope 17 zápaliek ?
Úloha 4. Móžem vyhrat, aj keď je na kope 16 zápaliek ?
Úloha 5. Ako znie presné pravidlo o najlepšej hre v hre Nim?

Aničkine riešenia nájdeš, milý čitatel, na strane 44. Ale Anka prišla
ešte na jeden nápad. Zmeniť trochu pravidlá hry. Dovoliť hráčovi na
ťahu brať 1, 2, 3, alebo 4 zápalky. O tom, či sa Anke podarilo objaviť
„návod na výhru““aj pre tohto nového Nima, budeme hovoriť nabudůce.

NAŠE SOUTĚŽ

Výsledky loňské soutěže Rozhledů

Ve školním roce 1979/80 se účastnilo soutěže Rozhledů matematicko
-fyzikálních celkem 23 jednotlivců a jeden kolektiv; proti loňsku je to
mírný vzestup počtu řešitelů. Matematické úlohy řešilo celkem 12 stu
dentů, fyzikální 17 a úlohy z konstrukční geometrie 3 studenti. Tři
účastníci soutěže řešili úlohy z matematiky, fyziky i z konstrukční geo
metrie, jeden z matematiky 1z konstrukční geometrie a dva řešili úlohy
z matematiky 1z fyziky.

Nejúspěšnější řešitelé jsou tito studenti:
Matematika :

1. Libor Forst, 3. A G II v Českých Budějovicích.
2. Ladislav Zsilinszky, 3. D G v Nových Zámcích.

Fyzika:
1. Kolektiv 4. D G v Teplicích (Jiří Kovanda a Jiří Kubát). ©
2. Juraj Stipka, 4. C G v Levicích.

Konstrukční geometrie :
Anton Balog, 3. E G v Michalovcích (řešil dobře též většinu úloh z ma
tematiky).

Nakonec připojujeme abecední seznam všech řešitelů; u každého
uvádíme, zda řešil úlohy z matematiky (M), fyziky (F) nebo z konstruk
ční geometrie (G). Za jménem řešitele uvádíme ústav, na němž řešitel
studoval.
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Petr Babinec (F), SPŠE Piešťany; Anton Balog (M, G), G Michalovce;
Petr Eisler (M, F, G), G Havlíčkův Brod; Libor Forst (M), G II České
Budějovice; Karol Habart (M), G Banská Štiavnica; Radek Hanza (F),
G Plasy; Šárka Hořejšová (F), G Tábor; Bohdan Kaprál (F), G Plasy;
Peter Lešťan (F), G Spišská Nová Ves; Petr Lisoněk (M), G Olomouc
-Hejčín; Helena Novotná (F), G Plasy; Branislav Opaterný (M, F, G),
G Levice; Jan Paseka (M, F), G SI. nám. Brno; Pavel Polach (F), G Plasy;
Juraj Riška (F), G M. Nešpora, Skalice; Jan Sekyra (M), G Jirovcovo,
České Budějovice; Pavol Štefan (M), G Michalovce; Juraj Štipka (M,
F, G), G Levice; Vladimir Vašíček (F), G Plasy; Petr Venkrbec (M, F),
G Pardubice; Miloš Vohradník (F), G Holice; Martina Zachová (F),
G Jihlava; Ladislav Zstlinzsky (M),G Nové Zámky; Jiří Kovanda s Jiřím
Kubátem (F), G Teplice.

Redakce Rozhledů matematicko-fyzikálních děkuje všem řešitelům
WW VO

z prostředků SPN v Praze věcné výhry.

olympiády

Matematická olympiáda v Bílovci

Každoročně v tuto dobu nacházíte v Rozhledech zprávu o tom, jak
u nás probíhala matematická olympiáda v uplynulém ročníku. Úž po
devětadvacáté se soutěžilo v minulém školním roce a organizátoři se
snažili odkrýt matematické talenty ve všech čtyřech kategoriích. Jak
známo, největší nároky klade na řešitele kategorie A, určená studentům
třetího a čtvrtého ročníku škol druhého cyklu. Třetí, celostátní kolo
této kategorie se ve XXIX. ročníku konalo v Bílovci, a to na gymnáziu
Mikuláše Koperníka.

Bílovec je počtem svých obyvatel malé město v Severomoravském
kraji, ale pro školskou matematiku se už stal pojmem. Matematické
olympiádě dodává jeho gymnázium každý rok vynikající řešitele, na
vysokou školu posílá matematické talenty a také náš časopis tam má
řadu pilných čtenářů. Celostátní kolo MO se v Bílovci konalo ve dnech
3. až 5. května 1980 a k této soutěži se dostavilo 68 vybraných řešitelů
druhého kola kategorie A ze všech krajů republiky, z toho pět dívek.
Studenti se sjeli v sobotu 3. května a sešli se v 16 hod. spolu se členy
ústředního výboru MO a pozvanými hosty v sále kina Radost na slav
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nostním zahájení. V neděli 4. května, která byla pracovním dnem, se
dopoledne začalo soutěžit na gymnáziu Mikuláše Koperníka. Studenti
dostali první tři úlohy celostátního kola a k jejich řešení měli celé dopo
ledne. Naše čtenáře bude možná zajímat, jaké příklady olympiáda pro
své řešitele v Bílovci připravila. Uvádíme zde texty všech šesti úloh
(o druhé trojici bude řeč za chvíli). Pokuste se sami o jejich vyřešení:

1. Dokažte, že pro každé celé nezáporné číslo k je součin
(k + 1)(k + 2)...(k + 1980)

dělitelný číslem 1980197.

2. Najděte velikosti stran rovnoramenného lichoběžníka, který má
nejdelší stranu 13 cm, obvod 28 cm a obsah 27 cm?. Existuje takový
lichoběžník, předepíšeme-li obsah 27,001 em?*?

3. Množina M vznikla z roviny vyjmutím tří bodů A, B, C, které jsou
vrcholy trojúhelníka. Jaký je nejmenší počet konvexních množin, je
jichž sjednocením je M'

4. Nech a; < a, < < an sů reálne čísla,

Í(r) = š |£ —al,=!
n párne. Nájdite minimum tejto funkcie.

5. Riešte v obore celých čísel sůstavu nerovníc
312+ 2y2S 1+ v?
dy?+ 22xS 1+ 2?
822+ 2ryS 1- ?

6. Nech M je množina piatich bodov v priestore, z ktorých žiadne
štyri neležia v rovine. Nech je dalej R množina siedmich rovín s vlast
nosťami:

a) Každá rovina z množiny R obsahuje aspoň jeden bod množiny M.
b) Žiadny z bodov množiny M neleží v piatich rovinách množinyR.
Dokážte, že existujů také dva rózne body P, ©; PEM, eM, že

priamka PO nie je priesečnicou žiadných dvoch rovín z množiny R.

Když se řešitelé zabývali první trojicí v neděli dopoledne, zasedal
současně v internátu školy ústřední výbor MO pod předsednictvím
doc. RNDr. Jozefa Moravčika, CSc. Sledoval se průběh olympijského
ročníku, který právě končil, podávala se zpráva o seminářích a o ediční
činnosti a dověděli jsme se, že se v jubilejním XXX. ročníku MO bude
celostátní kolo konat v Praze (květen 1981). Doc. Moravčík také infor
moval, že příští mezinárodní MO bude v červenci 1981 pravděpodobně
v USA, dílem v New Yorku a dílem ve Washingtonu. Naše družstvo se
bude připravovat na toto mezinárodní střetnutí.
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V nedělním odpoledni navštívili řešitelé i členové ústředního výboru
MO muzeum Tatry Kopřivnice a pak si prohlédli Štramberk. Večer byl
vyplněn kulturním programem.

Soutěž pokračovala v pondělí 5. května dopoledne druhou trojicí
úloh a v téže době se ústřední výbor MO zabýval dále svými úkoly.
Před obědem byla soutěž slavnostně zakončena, pak následoval společný
oběd a účastníci se rozjeli do svých domovů.

Byly to pěkné tři dni a jsme vděčni všem, kteří je tak pečlivě připra
vili. Severomoravský krajský výbor matematické olympiády, jehož
předsedou je RNDr. Vladimír Vlček, ředitelství gymnázia Mikuláše
Koperníka a všichni další známí i neznámí organizátoři si opravdu
zaslouží dík za to, že v Bílovci všechno klapalo bezvadně.

Seznam vítězů celostátního kola XXIX. ročníku matematické olym
plády je uveden v dalším článku.

J. M.

Výsledky celostátního kola 29. ročníku
matematické olympiády — Bílovec 1980

Vítězové :1.—5.| JozefBednárik,3.agymnáziaA.Markuša,Bratislava
Petr Couf, 2. d gymnázia W. Piecka, Praha
Ctirad Klimčík, 4. c gymnázia Prešov, Konštantinova
Jiří Mejzlík, 4. c gymnázia M. Koperníka, Bílovec
Miroslav Ploščica, 4. a gymnázia Stará Lubovňa6.—9.| PavelHruška,3.cgymnáziaM.Koperníka,Bílovec
Igor Kříž, 1. d gymnázia W. Piecka, Praha
Jan Nekovář, 3. d gymnázia W. Piecka, Praha
Jiří Sgall, 1. d gymnázia W. Piecka, Praha

10.—12. Jan Brousek, 4. b gymnázia Klatovy
Ladislav Kubini, 4. b gymnázia Bardejov
Aleš Nekvinda, 4. b gymnázia Liberec

13.—14. Peter Božek, 4. a gymnázia A. Markuša, Bratislava
Miroslav Engliš, 2. d gymnázia W. Piecka, Praha

15. Martina Šimůnková, 3. d gymnázia W. Piecka, Praha
16. Libor Forst, 3. a gymnázia České Budějovice, Jírovcova

vv ?
Další úspěšníšřešitelé :

17.—21. Michal Fečkan, 4. c gymnázia Nové Zámky
Danica Kolibiarová, 4. c gymnázia J. Hronca, Bratislava
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22.

Robin Thomas, 4. d gymnázia W. Piecka, Praha
Bořivoj Tydlitát, 3. d gymnázia W Piecka, Praha
Ondrej Virdzek, 3. a gymnázia Zilina, Velká okružní
Juraj Beniak, 4. a gymnázia A. Markuša, Bratislava

23.—24. Miroslav Straka, 4. a gymnázia Prievidza
Jan Tomsa, 4. a gymnázia Jaroměř

25.—26. Vladimír Hudec, 3. a gymnázia Košice, Šmeralova
Martin Kochol, 4. a gymnázia A. Markuša, Bratislava

27.—28. Juraj Filin, 4. e gymnázia Trenčín

29.
Stanislav Vaněček, 4. d gymnázia W. Piecka, Praha

—30. Petr Srp, 4. d gymnázia W. Piecka, Praha
Pavel Srein, 4. d gymnázia W. Piecka, Praha

31.—33. Jan Krajíček, 4. d gymnázia W. Piecka, Praha

34.

Ladislav Kvasz, 4. a gymnázia A. Markuša, Bratislava
Lubica Šedová, 4. a gymnázia A. Markuša, Bratislava

—40. Miroslav Brzezina, 3. c gymnázia M. Koperníka, Bílovec
Jiří Buršík, 4. a gymnázia Ostrava, Šmeralova
Janusz Drózd, 4. třída gymnázia s polským vyuč. jazykem,
Český Těšín
Albín Dzurňák, 3. a gymnázia Košice, Šmeralova
Pavel Kameník, 3. d gymnázia Praha 3, Sladkovského nám.
Jozef Kunca, 3. d gymnázia Bardejov
Ladislav Spišiak, 4. £ gymnázia Košice, Šrobárova

Riešenia úloh I. časti seriálu O matematických hrách:
1.

2.

3.
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Vezmem 2 zápalky a bez ohladu na to, ako zahrá Boris, doberiem
v druhom mojom ťahu zvýšok — a vyhrám.
Vezmem 1 zápalku. Potom Boris zoberie 1, 2, alebo 3. Ja zoberiem
tak, aby ostali na kope 4 zápalky a vyhrám ako prv.
Vezmem 1 zápalku. Tahá Boris a ja potom vezmem tak, aby ostalo
na kope 12 zápaliek. V ďalšom ťahu zoberiem tak, aby ostalo na kope
8 zápaliek. Potom už ako v úlohe 2.
Ak bude Boris poznať návod na výhru, tak v tomto pripade by som
ja, ako začínajúci hráč, prehrala.
V hre existujů niektoré významné pozície, budem ich volať kritické.
Sú to tie prípady, keď je na kope štornásobok, teda niektoré z čísel
O,4, 8, 12, 16, 20, 24,..., 4n,... Hráč, ktorý je v kritickej pozícii na
tahu, prehrá, ak súper vie, ako vyhrať. Preto ja musím ťahať tak,
aby po mojom ťahu ostala kritická pozícia. To je návod na výhru
v Nimovi. Napriklad: (písmeno č značí „„čokolvek““)

A B. A B A B A B A
17 — 16 —>č —>12 > č > 8 > č > 4 > č > 0.



informace

Bolzanovské výročí

V roce 1981 si připomeneme dvousté výročí narození Bernarda Bol
zana (1781—1848),jednoho z nejpronikavějších myslitelů XIX. století.

Jednota čs. matematiků a fyziků vydá v Bolzanově jubilejním roce
pamětní publikaci s názvem ,„„BernardBolzano a základy matematické
analýzy“ Svazek bude obsahovat čtyři práce akademika Vojtěcha Jar
níka časopisecky publikované v letech 1922 až 1962 a dnes těžce dostup
né. Úvodní stať o životě a díle B. Bolzana napsal RNDr. Jaroslav Fol
ta, CSc. Kniha nebude ve volném prodeji, ale členové JČSMF a JSMF
si ji budou moci objednat v pražském sekretariátu JČSMF.

Matematická vědecká sekce JČSMF oznámila, že v únoru 1981 uspo
řádá konferenci českých matematiků při příležitosti 200. výročí narození
B. Bolzana. Na konferenci budou prosloveny přednášky o Bernardu
Bolzanovi, o jeho matematických výsledcích a o vztahu jeho díla k sou
časné matematice.

Také Rozhledy připravují podrobnější článek o B. Bolzanovi jako
připomínku tohoto významného kulturního výročí.

J. 8.

O jedné domněnce

Hledejme přirozená čísla » větší než 1 s touto vlastností: Jsou-li
čísla m, » nesoudělná a platí-li současně

mel, 2,3,..., nb,
pak m - » je prvočíslo.

Snadno se přesvědčíme, že za » lze volit čísla 2, 4, 6, 10 nebo Il2.
Je-li např. n — 12, pak pro m přicházejí v úvahu čísla 1, 5, 7 a 11. Pak
součet m + » nabývá po řadě hodnot 13, 17, 19 a 23, což jsou vesměs
prvočísla.

B. R. Santos vyslovil roku 1976 domněnku, že 12 je maximální číslo
» s uvedenou vlastností. Věc se zdá na první pohled dosti jednoduchá,
ale důkaz domněnky se podařil až o tři roky později. H. G. Kopetzky
a W Schwarz (1979) užili vhodných odhadů čísla zz(x),které značí počet
všech prvočísel menších než číslo r, a dokázali, že Santosova domněnka
je správná.

J. M.
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z nových knih

JAK LIDÉ MĚŘILI ČAS
Barevný obrázkový soubor 15 listů v třídílném přebalu. Autor foto

grafií Pavel Michálek. Ilustrace J. Běhounek. Text E. Kotulová. Vydala
Panorama, Praha, 1980, cena 28,— Kčs.

Výstižnější název pro tuto publikaci by byl „Jak a čím lidé měřili
čas“ Na 15 listech křídového papíru formátu 210x 150 nalezne čtenář
kvalitní barevné reprodukce různých hodin, které tvoří zajímavý průřez
historií měření času. Ukázky jsou dvojího druhu. Velké fotografie zaují
mající vždy větší část stránky zobrazují vzácné barokní, rokokové, kla
sicistní a empirové hodiny. Zbytek stránek doplňují vždy dvě až tři
malé fotografie, zaměřené na technickou stránku hodin. Znázorňují na
příklad hodiny sluneční, vodní, přesýpací, olejové a svíčkové, mecha
nické hodiny s regulátorem, s tzv. lhkýřem, s kyvadlem a s perem,
hodiny věžové, stojací, nástěnné, bubnové a kapesní, hodiny s jedním
a více ciferníky, s pevnými a otočnými ciferníky, s kruhovými a kulo
výmiciferníky, bicí hodiny a budíky atd.

Rub listů a vnitřní strana přebalu obsahují textovou část publikace
s grafickými ilustracemi významných osobností z historie měření času
a hodinářství i stylizovanými souhvězdími. I přes svou stručnost text
velmi dobře vystihuje celou problematiku kolem měření času z nejdů
ležitějších a nejzajímavějších hledisek:

a) Jak hdé měřih čas. Autorka seznamuje čtenáře s vývojem kalen
dářů. Uvádí například, že staří Římané z období kolem roku 700 př. n.1.
„den na hodiny nedělili, dokonce ani nepočítali všechny dny v roce;
jejich deset měsíců mělo jen 304 dny, zbylých 61 dnů podle nich oplývale
tak špatným počasím, že bylo lepší je nepočítat“.

Zajímavou otázkou je vývoj dělení dne na hodiny, zpočátku pro
měnné, později konstantní délky, zavedení středního slunečního času
a pásmového času v souvislosti se vznikem přesných mechanických
přenosných hodin.

b) Čím lidé měřili čas. Této otázce je věnována největší pozornost.
Ukazuje vývoj časoměřičův závislosti na technickém rozvoji i vzrůsta
jicích potřebách lidí na přesnost měření času. Text je vhodným komen
tářem k fotografické části.

c) Kteří hkdé a která obdobi ovlivmla podstatně rozvoj měření času.
V galerii nejznámějších osobností najdeme například tvůrce významných
kalendářních reforem římskéhocísaře G.J. Caesara a papeže Řehoře XIII.,
hvězdáře Galileo Galileiho a Johannesa Keplera, autora prvních hodin
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poháněných perem, tzv. „„norimberskéhovajíčka““Petra Henleina, auto
ra prvních kyvadlových hodin Christiana Huygense, objevitele hodino
vého setrvačníku Jacka Harrisona, autora prvního chronometru Fran
coise Leroieho atd.

d) Některé zajimavosti o hodinách. Například obdivuhodné vodní ho
diny egyptského matematika a vynálezce Ktéciliose z 3. stol. př. n. L.,
které automaticky měřily tehdejší proměnlivou délku hodiny mezi
východem a západem Slunce v různých ročních obdobích. Mezi ilustrace
mi najdeme kresbu nejstarších známých mechanických hodin z roku
1088 pocházející z Číny. O Isaacu Newtonovi se dočtete, že byl prvním
majitelem hodin, jejichž stroj byl zasazen do drahokamů.

Publikace je psána velmi zajímavě. Nepředpokládá žádné znalosti
z fyziky, matematiky či astronomie a mohou ji s porozuměním číst
a prohlížet i nejmladší čtenáři.

Domnívám se, že obrazový soubor „Jak lidé měřili čas““potěší jak
zájemce o měření času, tak zájemce o umělecké a technické starožitnosti.

Milan Koman

Barica, J.:
SLÁVNI PRIEKOPNÍCI

SLOVENSKEJ
VEDY A TECHNIKY

Vydali Mladé letá, slovenské vy
davatelstvo kníh pre mládež, n. p.,
Bratislava, v roku 1979, prvé vy
danie, ilustrované, 104 strán, viaz.
19 Kčs.

Vo veku rozkvetu vedy a tech
niky si čím ďalej tým viac uvedo
mujeme podiel tých významných
osobností, ktoré tvorivo prispeli
k rozvinutiu a uplatneniu základ
ných vedných a technických ob
javov. Každý národ si ukladá
mená vynikajůcich predstavitelov
do svojej památi. O tých, ktorí
spojili svoj póvod, život alebo pó
sobenie so Slovenskom, hovorí
knižka Jána Baricu.

Z tých, ktorí sa „živili“ mate
matikou alebo fyzikou, si pripo
meňme: Benedikti Vavrinec z Ne
dožier, David Froóohlich, Samuel
Mikovíny, Ján Andrej Segner,
Maximilián Hell, František Zach,
Vojtech Brestenský, Štefan Anian
Jedlík, Jozef a Otto Petzval,
Aurel Stodola, Jozef Murgaš, Juraj
Hronec.

V závere knižky je prehlad ve
deckého života na Slovensku od
Academie Istropolitana (1467) až
po Slovenský akadémiu vied (1953)
a prehlad členov a členov koreš
pondentov SAV. Na konci knižky
je slovníček cudzích slov, osobnos
tí a pojmov.

Sympatickým mottom knižky
by mohli byť slová Ludovíta
Štúra: „Každý národ musí sa
radovat a potešiť vo velkých
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mužoch svojich, lebo oni boli ná
rodu dókazom, že i on dokáže niečo
vytvorit.“

Mladí čitatelia majů možnosť sa
zapísať do histórie vedy i techniky
svojho národa i celého Iudstva.
Možno, že vzor si nájdu práve
medzi tými, o ktorých sa hovorí
v knižkách edície ,„Slávni...“

Dušan Jedinák

Grygar, J.:
SEJDEME SE V NEKONEČNU

Vydalo nakladatelstvo Albatros
v Prahe v roku 1979. Prvé vyda
nie, 120 strán, brož., 20 Kčs.

Známy a úspešný propagátor
astronomických poznatkov,
RNDr. Jiří Grygar, CSc., pripravilvolné© pokračovanie© oblůbenej
knižky edície Objektív „,„Vhlubi
nách vesmíru“', ktorá vyšla v Pra
he v roku 1975. Nová knižka
s velmi pósobivým názvom je
rozprávaním o planétach, hviez
dach, čiernych dierach a velkom
výbuchu. Autor sa snaží podať
obraz vesmíru z hladiska moder
nej astronómie a astrofyziky. Spó
sob, akým to robí, je odrazom
poctivej práce vnímavého vedca
a zároveň aktívneho popularizáto
ra, ktorý je pozorný k túžbam
obyčajných smrtelníkov.

„Sejdeme se v nekonečnu““ nás
strháva do sveta hviezd a výkresujeskrátenédejiny© vesmíru
a miektoré jeho podivuhodnosti.
Životopisy© a© osudy| hviezd
a hviezdnych sůstav sa dostanů
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na pozadie kozmologických pred
stáv, do sfér rozpínajúůceho sa
vesmíru.

Velmi užitočnou súčasťou kniž
ky je priloha, obsahujůca prehlad
doležitých konštánt a fyzikálnyých
jednotiek, stupnicu hviezdnych
velkostí, základné údaje o Slnku,
Zemi, Mesiaci, planétkach a ko
métach, prehlad súhvezdí s údaj
mi o nich a ich viditelnosti. V zá
vere knižky je osemstránková fa
rebná obrazová priloha.

J. Grygar pri odovzdávaní ve
deckých poznatkov nezabůda na
človeka: „„Poznávajůc vesmír si
začíname lepšie uvedomovať svoje
postavenie v ňom: ak má človek
skutočne pochopit sám seba, musí
vediet, kam patrí, aké je postave
nie ludstva v nesmierných prie
pastiach vesmíru.“

Nemali by sme zabudnůť ani na
Grygarovu knižku ,„Vesmír je náš
svět“',ktorů vydalo nakladatelstvo
Orbis v Prahe v roku 1973. Zaujímavýmosemdielnym| seriálom
prispel dr. Grygar do časopisu
T-79 a T-80. Tu od ósmeho čísla
ročníka 1979 sú publikované jeho
články pod názvom „Okna ves
míru dokořán“

Ak sa k spomínaným publiká
ciam dostanete, určite mi dáte za
pravdu, že vznešený a podivu
hodný vesmír je témou zaujíma
vou a podnetnou, ktorá si vyža
duje tvorivé vedecké myslenie
1 hrejivý Iudský cit. Nielen pri
odbornom výskume, ale aj pri
erudovanom sprostredkovaní koz
mických poznatkov.

Dušan Jedinák



SLOVNÍČEK

VTALSKO -ČESKÝ (POKRAČOVÁNÍ)

te„SSP SOPOKÉCKšáS váníPE: mnd

obliguo
occhio m
— magico
ocelusione ž
oculare m
— micrometrico
ohmmetro m
ombra ž
— portata
— propria
omettere
omofocale
omogeneo
omogralia ž
omologia ž
omologo
omomorfismo m
omotetico
omotetia ž
onda ž
onde
— elettromagnetiche
— longitudinali
— modulate
— portanti
— progressive
— stazionarie
— trasversali, traversali
operatore m
operazione ž
opponente
opponente m

ed + M4SPSÁNE,BRz OBOROVÝSA

šikmý, kosý
oko
— magické (indikátor ladění)
uzavření, uzávěr; okluze
okulár
— mikrometrický
ohmmetr
stín
— vržený
— vlastní
zanedbati, vypustiti
konfokální
homogenní
homografie
homologie
homologický
homomorfismus
stejnolehlý
stejnolehlost
vlna
vlny; vlnění
— elektromagnetické
— podélné
— modulované
— nosné
— postupné
— stojaté
— příčné
operátor
operace, úkon
odporující
odpůrce, protivník; oponent



opporre
opposizione ž
opposto
opposto m
orbita ž
ordinale
ordinare
ordinata ž
ordine m
— di molteplicitů,
— di un gruppo
orientare
orientato
orientazione ž
origine Ž
orizzontale
orizzontale ž (retta)
orizzonte m
orologio m
ortocentro m
ortogonale
ortogonalitá ž
oseillatore m
— armonico
— modulato
oscillazione ž
oseillografo m
osculatorio
oscullazione ž
oscuro
osmosi Ž
ossidazione ž
ostacolo m
ottaedro m
— regolare
ottagono, ottangolo m
ottava ž
ottavo
ottavo m

postaviti proti; namítati
opozice (i astronomická)
opačný
opak
oběžná dráha
ordinální, pořadový
uspořádati
ordináta (souřadnice)
řád
— násobnosti
počet prvků grupy
orientovati
orientovaný
orientace
počátek
vodorovný, horizontální
hlavní přímka k půdorysně
obzor, horizont
hodiny, hodinky
ortocentrum, průsečík výšek
pravoúhlý
ortogonálnost, kolmost
oscilátor
— harmonický
— modulovaný
oscilace
oscilograf
oskulační
oskulace
tmavý
osmóza,
okysličování, oxidace
překážka
oktaedr, osmistěn
— pravidelný
osmiúhelník
oktáva
osmý
osmina



Á

MATEMATICKO
FYZIKÁLNÍ

ROČNÍK 59, 1980-1981, ŘÍJEN



S E E byepR pirati KKH,een ztvějéní,sprNie jí ;PRERPRAOGVANLAAAAně30)Aeradda SN„rPÁSAVZAM
Nositel vyznamenání
Za zásluhy o výstavbu

VEDOUCI REDAKTOR:
Prot. Emil Kraemer, UK Praha,
nositel vyznamenání Za zásluhy o výstavbu

VÝKONNÝ REDAKTOR:

Dr. Jiří Mída, UK Praha

REDAKČNÍ RADA:

Doc. dr. Jaroslav Bayer, CSc., VUT Brmo, dr.
Milan Bednařík, UP Olomouc, Stanislav Horák,
ČVUT Praha, doc. dr. Ján Chrapan, CSc., UK

-Bratislava, doc. Jaroslav Chudý, ČVUT Praha,
doc. ing. Zdeněk Janout, CSc., ČVUT Praha, .
dr. Milan Marčok, CSe., VŠLD Zvolen, dr. Ka
rel Mišoň, CSc., ČVUT Praha, dr. Josef Novák,
CSc., UK Praha, prof. dr. Cyril Palaj, VŠLD
Zvolen, dr. Oldřich Petránek, SPŠE Praha, dr.
Jiří Sedláček, CSc., ČSAV Praha, doc. Ota Set
zer, ČVUT Praha, dr. Jaroslav Šedivý, UK Pra
ha, doc. dr. Ondrej Šedivý, CSc., PF Nitra,
ing. dr. Václav Šindelář, CSc., ÚNM Praha.

REDAKCE:

M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1-Nové Město.
Telefon 298750 (meziměsto), 296751 až 9.

Vydává ministerstvo školství va Státním peda
pogickém nakladatelství v Praze za odborné
péče Jednoty čs. matematiků a fyziků.
Vychází desetkrát. do roka. Roční předplatné
20,— Kčs, v zahraničí 3 $, cena jednotlivého
čísla 2,- Kčs. Tiskne Mír, novin. závody, nár.
podnik, závod 5, Václavská ul. 12, Praha 2.
Rozšiřuje Poštovní novinová služba. Informace
© předplatném podá a objednávky přijímá
každé pošta a každý doručovatel. Objednávky
de zahraničí vyřizuje PNS — ústřední expedice
a dovoz tisku, Praha, administrace vývozu tis
ku, Jindřišská 14, 12505 Praha 1. Jazykové
úprava Doc. dr. Marie Valešová, CSc. e Státní
pedagogické nakladatelství, n. p., v Praze 1980.

K

ROČNÍK 59
ŘÍJEN 1980

MATEMATICKO
FYZIKÁLNÍ

OBSAH

B. Zelinka: Ještě o kouzelné krychli . 49

M. Koman: Dobrý stůl na špatné podlaze 50

J. S.: Carmichaelova čísla . 33J.Mída:Osysouměrnostidvoumimoběžek| 53
L. Drs: Fotografie a geometrie . WI.. 56

L. Dvořák: Čím se zabývá biofyzika 59

| J, Pišút: © kvantách,vlnách a atómoch-1.63

Š. J.: © studentu, který vymyslel slovo
množina . 7

D. Jedinák: Albert Einstein ako stredo
školský študent 72

K. Drábek: K osmdesátému výročí smrti
prof. K. J. Kůppera . 75

jv: Krivolaké cesty . 78

M. Hejný: © matematických hrách - Ji. 79

J. S.: Další úloha pro čtenáře . 84

| Naše soutěž . 84

L. Boček: K některým úlohám 29. ročníku
matematické olympiády - kategorie A 92

Z nových knih 95

Doc. dr. K. Sindelář, CSc.: Slovniček
italsko-český .« « JBa4.str.obálky



matematika

Ještě o kouzelné krychli

RNDr. BOHDAN ZELINKA, CSc., Liberec

V 57. ročníku Rozhledů (1978—79) vyšel můj článek o zajímavém
matematickém hlavolamu vyrobeném v Maďarsku —o kouzelné krychli.
Pro čtenáře, kteří tento článek nečetli, stručně zopakujeme, oč šlo.

Víme, že každou krychli lze vyjádřit jako sjednocení 3? = 27 shod
ných krychlí; každá z těchto menších krychlí (budeme jim pro rozlišení
říkat „„krychličky““)má délku hrany rovnou třetině délky hrany původní
krychle. Zmíněná krychle je sestavena z 26 takovýchto krychliček;
ta krychlička, která by obsahovala střed krychle, je vynechána a místo
ní je zařízení k otáčení.

Každá stěna krychle je tvořena stěnami devíti krychliček; vidíme
tedy na ní devět čtverců. Tyto čtverce mají různé barvy; barev je celkem
šest, tedy tolik, kolik má krychle stěn. Krychličky, jejichž stěny tvoří
určitou stěnu krychle, budeme nazývat krychličkami této stěny. Tyto
krychličky tedy tvoří pravidelný čtyřboký hranol, jehož jedna podstava
je příslušná stěna krychle a jehož výška je rovna jedné třetině délky hra
ny krychle. Budeme mu říkat hranol příslušný k dané stěně krychle.

Hranol příslušný k libovolné stěně krychle lze otáčet kolem jeho osy
o libovolný celočíselný násobek pravého úhlu. Tím se ovšem mění vzá
jemná poloha jednotlivých krychliček a tím 1 rozmístění jednotlivých
barev. Vyřešit hlavolam znamená postupným prováděním takovýchto
otáčení uvést krychli do takového stavu, v němž se na každé stěně
vyskytuje právě jedna barva.

Od doby, kdy vyšel zmíněný článek v Rozhledech, objevil se článek
D. Singmastera z londýnské polytechniky. Je to autor, který se kouzel
nou krychlí podrobně zabýval a napsal o ní i třicetistránkovou brožuru.
Protože tento článek byl otištěn v časopise, který u nás není běžně
k dostání, uvedeme si zde některé zajímavosti, o nichž se v článku píše.

Především bychom neměli zapomenout na vynálezce kouzelné krych
le. Je jím Erně Rubik, profesor uměleckoprůmyslové školy v Budapešti,
sochař, architekt a průmyslový výtvarník v jedné osobě. ÚUjeho vyná
lezu je pozoruhodný nejen jeho matematický princip, ale i technické
provedení. Není zajisté snadné sestrojit mechanismus, který by umož
ňoval otáčení libovolné stěny krychle. Když už kdysi dříve D. Sing
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master o krychli psal, jeden čtenář označil jeho článek za novinářskou
kachnu, protože prostě nevěřil, že by takovýto mechanismus mohl
existovat.

Kouzelná krychle ovšem existuje a její sláva už dávno překročila
hranice Maďarska. Velký zájem o ni je zejména v Anglii a v USA.

Počet pozic, kterých je možno dosáhnout z její základní pozice
postupným otáčením stěn, je nepředstavitelně obrovský. Je to číslo

43 252 003 274 489 856 000 ,

tedy více než 43 triliónů. Z libovolné z nich však prý je možno dojít
do základní pozice nejvýše 200 otáčkami.

Základem teoretických úvah o kouzelné krychli je teorie grup. Proto
se krychle na mnohých vysokých školách užívá jako názorné pomůcky
při přednáškách z této teorie. Bylo již prodáno přes milión exemplářů
a stále jsou další neuspokojení zájemci. Ani v Maďarsku prý už není
snadné kouzelnou krychli sehnat.

Dobrý stůl na špatné podlaze

RNDr. MILAN KOMAN (CSc. UK Praha

Viklá se vám nový stůl? Pak to ještě nemusí být vada nového vý
robku. Příčinou je nejspíše křivá podlaha. A jak odstraníme viklání
stolu? Nejčastěji ,,volnou““ nohu podložíme. Když nemáme po ruce
vhodnou podložku, obyčejně se snažíme stůl umístit posunutím či po
otočením na „,lepší““místo. Jistě i vy máte své zkušenosti. Když je dost
místa a u obdélníkového nebo čtvercového stolu nezáleží na směrech
hran stolní desky, často se podaří tímto způsobem najít stabilní polohu.
Zkušenosti nás vedou k otázce, zda to není náhoda, zda skutečně ve
všech případech lze najít pro čtyřnohý stůl stabilní polohu, kdy všechny
čtyři nohy stojí na podlaze.

V praxi se používají pouze dva typy stolů: třínohé a čtyřnohé. Otázka
viklavosti přichází v úvahu jen u čtyřnohých stolů. Čtyřnohý stůl po
kládáme za dobrý, jestliže konce jeho čtyř nohou tvoří vrcholy rovin
ného čtyřúhelníku ABCD, zpravidla obdélníku nebo čtverce. Jiné druhy
stolů nebudeme uvažovat.

Podlahu pokládáme za špatnou, jestliže není částí roviny, ale je „„mír
ně zakřivená, prohnutá nebo zborcená““ spojitá plocha bez „,ostrých
zlomů““ V dalším dále předpokládáme, že podlaha má ,,dostatečné
rozměry““,aby se po ní dalo stolem pohybovat.
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Obr. 1

X

Obr. 2

Ukážeme, že za těchto podmínek lze pro každý dobrý stůl najít na
libovolné špatné podlaze stabilní polohu.

Nechť konce všech čtyř nohou daného stolu tvoří pravoúhelník ABCD
s úhlopříčkou u. Zvolíme svislou přímku v. Pak zvolíme proměnnou
úsečku XY délky u se středem Z na svislé přímce v. Úsečku XY bu
deme „,otáčet““kolem přímky v tak, aby se body X, Y pohybovaly po
podlaze. Při ,„„otáčení““se může podle potřeby ,,střed““ otáčení Z pohy
bovat po přímce v. Připouštíme i případy, že úsečka X Y podlahu protíná
v jednom nebo 1 více bodech. Krajní body X, Y „,otáčející““se úsečky
opisují rovinnou nebo prostorovou křivku k, která leží celá na podlaze
(obr. 1 a 2). Jednotlivé polohy ,,otáčející se“ úsečky X Y nazveme prů
měry křivky k.

Pro středy Z všech průměrů křivky k mohou nastat dva případy: (1)
Všechny středy Z splynou (obr. 1); (2) Všechny středy Z vyplní úsečku
KL (obr. 2), kde K je její horní krajní bod a L dolní krajní bod.
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V prvním případě je křivka k (bez ohledu na to, zda je rovinná nebo
prostorová) souměrná podle středu Z. Každé dva její různé průměry
jsou různoběžné a protože jsou shodné a navzájem se půlí, jsou úhlo
příčkami pravoúhelníku. Odtud je vidět, že stůl můžeme do stabilní
polohy postavit dokonce nekonečně mnoha způsoby. Zvolíme libovolný
průměr XY křivky k a na jeho krajní body umístíme protější nohy
stolu (např. A, C). Zbylé dvě nohy stolu se dotýkají podlahy v krajních
bodech dalšího průměru křivky k.

Všimněme si druhého případu. Stůl postavíme protějšíma nohama
(např. A, C) do krajních bodů „,nejvyššího““ průměru UV křivky k
(UV prochází nejvyšším bodem úsečky KL). Labilní polohu stolu zvo
líme tak, aby zbylé dvě protější nohy (B, D) byly ve stejné vzdálenosti
nad podlahou.

Potom budeme stůl ,,otáčet““ kolem přímky v tak, aby se body A,
-C pohybovaly po křivce k. Přitom budeme stůl udržovat stále v labilní
poloze tak, aby zbylé nohy měly od podlahy vždy stejnou vzdálenost.
Když přemístíme nohy A, Č do krajních bodů M, N „,nejnižšího“'prů
měru MN, pak protější nohy B, D musí ležet ve stejné vzdálenosti od
podlahy, ale poď ní. Při ,,otáčení““ se tedy dvojice nohou B, Ď dostala
„„spojitým pohybem““ z prostoru naď podlahou do prostoru poď podla
hou. Vzhledem ke spojitosti podlahy musí být mezi oběma krajními
polohami situace, kdy body B, D leží přímo na podlaze. To je hledaná
stabilní poloha daného stolu. (Při praktické realizaci se ovšem nohy
B, D nedostanou pod podlahu. Naopak nohy A, C se „zvednou“ nad
podlahu a nohy B, D se pohybují po podlaze po křivce k. Obě dvojice
protějších nohou si vymění úlohu, z „„pevných““nohou se stanou „,vikla
vé““a obráceně z „,viklavých““ nohou se stanou „„pevné““.)

V druhém případě si tedy směry hran stolní desky zvolit nemůžeme.
V restauraci, školní jídelně ap., kde požadujeme, aby stoly stály v řa
dách a stolní desky byly navzájem rovnoběžné, lze řešit problém vikla
jícího se stolu pouze podložením „,volných ““nohou.

Na závěr ještě jednu poznámku. Pro výsledek je podstatné, že konce
nohou stolu tvoří pravoúhelník. Uvažte například stůl, ve kterém konce
nohou tvoří kosočtverec nebo kosodélník a kde špatná podlaha je částí
kulové plochy.

52



Carmichaelova čísla

Je-li p prvočíslo, pak pro každé celé čísloc nesoudělné s číslem 7 je číslo
cP-1 — 1

dělitelné prvočíslem p. To nám zaručuje tzv. malá větaFermatova známá
v teorii čísel. Je-li s číslo složené, může se také stát, že pro každé celé
c je

est — 1

dělitelné číslem s. Pak s se nazývá Carmichaelovo číslo. Objevitel těchto
čísel — R. D. Carmichael — zjistil jejich existenci už roku 1909. Nej
menší Carmichaelovo číslo je číslo

561 —3.11.17,

jak se můžeme po malém úsilí přesvědčit. Do nedávna bylo známo
pouze 66 Carmichaelových čísel, ale roku 1978 rozšířil M. Yorinaga
podstatně naši znalost tím, že objevil dalších 622 Carmichaelových čísel.
Největší z čísel, které tento japonský matematik našel, má v desítkové
soustavě 27 číslic a při rozkladu v součin prvočísel má 15 prvočíselných
faktorů. Práci publikoval Yorinaga v matematickém časopise univer
sity v Okajamě.

J. 8.

Osy souměrnosti dvou mimoběžek

RNDr. JIŘÍ MÍDA, UK Praha

Někdy se setkáváme se situací, že obrazem útvaru U je při jistém
zobrazení S opět útvar U. Pak říkáme, že útvar U je v zobrazení S
samodružný resp. invariantní. Je-li S osová souměrnost s osou 0, pak
o útvaru, který je při ní samodružný, říkáme, že je souměrný podle osy o,
a přímku o nazýváme jeho osou souměrnosti.

Představme si, že jsou dány dvě mimoběžky a, b. Zabývejmese pro
blémem, zda existují přímky, podle nichž je útvar U —a Ud souměrný.

Nahlédneme-li do některé učebnice geometrie, v níž se o mimoběžkách
podrobněji hovoří, dospějeme nejspíše k závěru, že by takovou přímkou
podle názvu měla být tzv. osa mimoběžeka, b, tj. jejich příčka, která je
k oběma kolmá. Přitom příčkou dvou mimoběžek nazýváme každou
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přímku, která je s každou z nich různoběžná. Nejdříve tedy musíme
rozhodnout, zda v osové souměrnosti podle osy mimoběžek a a b je
útvar a Ud samodružný.

Řešení je vlastně zřejmé. K oběma mimoběžkám je jejich osa kolmá,
a proto v osové souměrnosti podle ní je každá z mimoběžek invariantní,
a tedy množina a Ub je samodružná.

Dále je třeba zjistit, kolik existuje os dvou mimoběžek. Pro libovolné
dvě mimoběžky existuje právě jedna jejich osa. Plyne to z její obvyklé
konstrukce, kterou si vysvětlíme na obr. 1. Na přímce a zvolíme libo
volný bod C. Jím vedeme přímku 0d',jež je rovnoběžná s přímkou b.
V bodě C vztyčíme kolmici k k přímkám a a b' Přímky a a k určují
rovinu x. Přímka b je různoběžná s rovinou »; jejich průsečík označme B.
Bodem B pak vedeme rovnoběžku o s přímkou k. Z popsané konstrukce
je vidět, že přímka o je hledanou osou mimoběžek a a b a že mimoběžky
a a b mají jedinou osu.

S hledáním os souměrnosti sjednocení mimoběžek a a b však nejsme
hotovi. Musíme vyšetřit, zda existuje osová souměrnost, při níž je útvar
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a Ub samodružný a jejíž osa není osou mimoběžek a a b. Z vlastností
osové souměrnosti plýne, že je to možné jedině tak, že v takové osové
souměrnosti je obrazem přímky a přímka b. Pak je zároveň obrazem
přímky b přímka a. Budeme tedy řešit úlohu:

Dány jsou mimoběžkya a b. Sestrojte takovou přímku s, aby přímka
b byla obrazem přímky a v osové souměrnosti podle přímky s.

Aby bylo řešení názornější, zvolíme si kvádr KLMNK'LUMW
(obr. 2) a budeme úlohu řešit pro mimoběžky a —KM ab= LUN
Předpokládejme, že přímka s požadované vlastnosti existuje. Přímky
a a b jsou mimoběžné, a proto přímka s není s přímkou a ani rovnoběžná,
ani různoběžná. Přímky a a s jsou tedy mimoběžky. Nechť přímka »
je osou mimoběžek a a s. Průsečíky přímek a a s s přímkou p označme
po řadě A a S. Protože přímka p je kolmá na osu s, protíná přímka p
přímku bdv bodě B, jenž je obrazem bodu A v osové souměrnosti podle
osy s. Bod S je tedy středem úsečky AB. Přímka p je v osové souměrnosti
podle s samodružná, takže z kolmosti přímek p a a vyplývá kolmost
přímek p a b. Přímka p je tedy osou mimoběžeka a b.

Bodem S veďme rovnoběžku a' s přímkou a. Obrazem přímky a'
v osové souměrnosti podle s je přímka 5d',která prochází bodem 4.
Z rovnoběžnosti přímek a a a' plyne, že přímky 5 a b' jsou také rovno
běžné. Přímky a, dbjsou mimoběžné, a proto přímky a', b' jsou různo
běžné. Přímka s leží v rovině přímek a“, 5“ a je jejich osou.

Z provedené úvahy vyplývá konstrukce osy s. Nejprve nalezneme osu
mimoběžek a, b; její průsečíky s přímkami a, b označme A, B. Středem
S dvojice těchto bodů vedeme přímky a', b' rovnoběžné po řadě s přím
kami a, b. Pak přímku s sestrojíme v rovině přímek a', b' jako jejich
osu souměrnosti. Takové přímky s existují právě dvě.

Každá takto sestrojená přímka s je osou souměrnosti útvaru a Ub.
Z rovnoběžnosti přímek a, a' a b, b" totiž vyplývá kolmost přímky p
na rovinu přímek a', b“, a tedy kolmost přímek p a s. Bod B je tedy
obrazem bodu A v osové souměrnosti podle s. Z rovnoběžnosti přímek
a, a' a b, b' již dostáváme, že s je osou souměrnosti útvaru a Ub.

Z předchozích úvah vyplývá, že každé dvě mimoběžky mají celkem
tři osy souměrnosti. Všechny procházejí týmž bodem a každé dvě jsou
navzájem kolmé.
Cvičení

1. Jsou dány mimoběžkya, b. Sestrojte kvádr KLMNK'L'M'N' tak,
aby platiloa —KMab= LW

2. Je dán kvádr ABCDA'B'C"D' Nalezněte všechny osy souměrnosti
přímek A'D a BC

3. Nalezněte osy souměrnosti čtyřstěnu EFGH, jehož každé dvě
protější hrany jsou shodné. (Návod: Danému čtyřstěnu opište kvádr
ABCDA'B'C'D'tak, abybyloE —A,F=C,G=B,H=D))

55



4. Nechů 04, 02, 03 jsou navzájem různé osy souměrnosti daných mi
moběžek a, b. Označme Sg, S,, S; osové souměrnosti s osami 04, 0%,03
Dále nechť | je identické zobrazení.

a) Dokažte, že složením osových souměrností S, a S, vznikne osová
souměrnost S;.

b) Zjistěte, jakého druhu je algebraická struktura (M, o), kde M =
= (1, Sy, S,, S5) a operace o je skládání zobrazení.

Fotografie a geometrie - III.

Doc. ing. dr. LADISLAV DRS, CSc., ČVUT Praha

Snámky širokých objektů

V minulé části Fotografie a geometrie II (Rozhledy ročník 58, č. 6,
dále jen FIT) jsme konstatovali, že široké objekty je nutno fotografovat
speciální technikou. Používá se panoramatický fotoaparát, jehož kon
strukce umožňuje rozšířit obrazový úhel na 120“i více (obr. 1). Film
je navinut na plášť rotačního válce, jehož osa a prochází středem O
objektivu. Optická osa fotoaparátu o prochází středem H pásu , hlav
ním bodem snímku. Snímek "B bodu B je průsečík přímky OB s plochou
p. Snímek “p přímky p neprocházející bodem O je řez plochy g rovinou
Op. Může to tedy být površka, kruhový oblouk nebo eliptický oblouk.

Geometrickým základem těchto fotografií je cylindrická perspektiva.
Bod O je středem, plášť p průmětnou této perspektivy. Rozvineme-li
cylindrickou perspektivu do roviny, získáme panoramatickou perspektivu.
Při tomto rozvinutí přejde bod "B do bodu "B. Je-li "p površka, rozvine
se do přímky "“p,je-li "p kružnice, rozvine se do úsečky "p kolmé k před
chozí přímce, je-li "p oblouk elipsy, rozvine se do oblouku "p křivky
(sinusoidy). Zobrazení není lineární, panoramatická perspektiva patří
mezi křivočaréperspeklwy.

Zvolme promítání podle obr. 2, v němž je půdorys útvaru U označen
U; a sklopený útvar do půdorysny (U). Význam dalšího označení na
obr. 2:
X, Y,z osy souřadnicové soustavy, (xy) půdorysna,
A(z4, Ya, 24) bod, který se promítá,
© průmětna cylindrické perspektivy. Je to část pláště válce s osou
o = 2 a Spoloměrem rovným ohniskové vzdálenosti f objektivu,
O(0, 0, 0) střed promítání,
H(0, f, 0) hlavní bod,

56



Obr. 1

Obr. 2

"A cylindrická perspektiva bodu A, průsečík přímky OA s plochou pv,
"A("x4, "24) panoramatická perspektiva bodu A, vznikne rozvinutím
plochy g do roviny.

Odvodíme rovmicezobrazení Á(xa, Ya, 24) > "A("zxa, "24).
Ze vztahu

tea TA WA
lze určit (např. v obloukové míře) úhel «. Délka oblouku "A,H, je pak

"Ta = f.«. (1)
Ze sklopené přímky OA vyplývá pro délku "24 vztah

"ZA= f.2A V -+ yž (2)
Protože toto zobrazení není lineární, úsečky se zobrazují do oblouků,

není konstruktivní řešení metodami deskriptivní geometrie pro příliš
nou pracnost a nepřesnost ideální. Kresby panoramatických perspektiv
se mohou lépe provádět na kreslicím automatu řízenémpočítačem, který
na základě rovnic (1) a (2) určí souřadnice perspektiv dostatečného počtu
bodů. promítané úsečky nebo křivky a tím souřadnice dostatečného
počtu bodů oblouků, do nichž se tyto útvary zobrazí. Promítaný útvar
se vztáhne k referenční soustavě (X, Y, Z) = («, w, z) (viz Fotografie
a geometrie I, Rozhledy ročník 58, č. 5, dále jen FT) a spolu s ní ho mů
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Obr. 3 Obr. 4

NZLNLDZ
Obr. 5

žeme transformovat, tj. posouvat, otáčet a naklánět vzhledem k sou
stavě (x, y, z). Pohyb je vyjádřen rovnicemi (p), (0) (viz FI) a (n) (viz
FII). Takto umístěný objekt pak můžeme zobrazit. Zvolme objekt,
jehož axonometrie je na obr. 7 v FI. Jeho různé panoramatické perspek
tivy jsou na obr. 3,4 a 5.

Perspektiva na obr. 3 byla určena po transformacích (p) a (0). Je
analogická s nárožní perspektivou. Svislice se zobrazí do rovnoběžek.
Hlavním bodem JH prochází kolmo na tyto rovnoběžky horizont k,
perspektiva vodorovné promítací roviny.

Perspektiva na obr. 4 byla určena po transformacích (p) a (n). Je to
ptačí perspektiva, její horizont, tj. průmět přímky ležící v rovině (XY)
„„velmidaleko““od fotoaparátu, je zakřiven vzhůru, hlavní bod leží pod
ním. Všechny úsečky se zobrazí do oblouků.

Perspektiva na obr. 5 byla určena po transformaci (p) a naklonění
o úhel 90“ Vznikla analogie stropní perspektivy. Vodorovné hrany v prů
čelných stěnách a hřeben budovy se zobrazí do oblouků, ostatní vodo
rovné hrany do úseček.

Obr. 3, 4 a 5 byly nakresleny automaticky na kreslicím stole Digi
graf.
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fyzika

Čím se zabývá biofyzika

RNDr. LUBOMÍR DVOŘÁK, přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Moderní věda je charakterizována využíváním stále dokonalejší ex
perimentální techniky a metodiky měření, širokým uplatněním mo
derní výpočetní techniky, která dokáže nejen zpracovávat výsledky
měření, ale 1 náročné experimenty plánovat a řídit. Věda proniká stále
víc do techniky, zemědělství, zdravotnictví a do všech dalších oblastí
lidské činnosti. Jazykem ekonomů lze říci, že v současné době se věda
stala významnou výrobnísilou.

Tento vývoj vědy je provázen dalším charakteristickým rysem — na
pomezí různých vědních oborů vznikají nové, většinou velmi progre
sivní vědní disciplíny — tak již dříve vznikla fyzikální chemie, později
biochemie, chemická fyzika, biofyzika, molekulární biologie atd. Bio
fyzika je vědní disciplínou, která využívá poznatky a metody mini
málně tří oborů fyziky, biologie a chemie ke zkoumání podstaty jevů
v živé přírodě. Lze říci, že dnes už zcela neplatí tradiční tvrzení fyzikál
ních učebnic, že fyzika studuje zákony neživé přírody.

Výklad fyzikálních zákonitostí samozřejmě musí začínat studiem
jednoduchých soustav a jevů, které nacházíme především v neživé pří
rodě. Teprve pak je možné se pokusit i o fyzikální studium biologických
struktur. Když se fyzik setká s biologickými strukturami nebo biolo
oickými procesy, jeví se mu zpravidla jako něco beznadějně složitého
a temného. Ale je to jen první dojem. Stačí porovnat situaci v biologii
dnes a před 15 až 25 lety, abychom hned viděli výsledky fantastického
pokroku. Problémy, které se zdály být neřešitelné, jsou nyní školskými
pravdami. Aplikace celého arzenálu fyzikálních přístrojů a metod, a co
hlavního — fyzikálních myšlenek umožňuje nyní formulovat a princi
piálně řešit libovolný problém přírodních věd.

Již v r. 1943jeden ze zakladatelů a tvůrců kvantové fyziky, E. Schró
dinger, v cyklu populárně vědeckých přednášek vydaných později
knižně (viz ruský překlad — E. Schródinger: Čto takoje žizň s točki
zrenija fiziky, Moskva, Atomizdat 1972) říká: ,Zřejmá nezpůsobilost
současné fyziky a chemie objasnit biologické jevy neznamená, že tyto
jevy by nemohly být těmito vědami objasněny v nejbližší budouecnosti.“
Dále upozorňuje: „„Funkciživého organismu nelze redukovat na projevy
jednoduchých fyzikálních zákonů — ovšem nikoli proto, že by se v bio
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logii vyskytovala a uplatňovala nějaká nová „,síla“, nový „,duch“,
ale proto, že struktura živého organismu je podstatně jiná než všechny
struktury dosud studované fýyzikou.“Má přitom na mysli zejména vy
sokou uspořádanost, účelnost, důmyslné systémy autoregulace, repro
dukce atd. Rychlý rozvoj biofyziky v posledních letech ukázal, že po
chybnosti o tom, zda jsou fyzikální zákonitosti aplikovatelné na chování
živé hmoty, jsou zcela zbytečné. Naopak se ukazuje zcela jednoznačně,
že všechny biologické molekuly a biologické procesy jsou zcela podříze
ny zákonům kvantové mechaniky a statistické fyziky.

Pronikání fyzikálního myšlení do biologie je dlouhodobý proces,
podstatně složitější než např. prolínání fyziky a chemie. Zatímco lze
říci, že po rozpracování kvantové a statistické fyziky se zejména tyto
části fyziky staly základem pro vybudování teoretické chemie, jsou
interdisciplinární vztahy fyziky a biologie složitější.

Biologie studuje molekuly, molekulární soustavy tvořící organoidy
buněk, buňky, tkáně, orgány, soustavy orgánů, organismy, populace,
biocenózy a nakonec i biosféru jako celek. Mnohoúrovňová struktura
biologie tak odráží složitou strukturu živé přírody. Biologie hledá obecné
zákonitosti na každé úrovni strukturní organizace živé hmoty — od
výzkumu genetického kódu až po evoluční teorie. Přitom je třeba mít
na paměti, že v živé přírodě neexistují ostré hranice mezi jednotlivými
strukturními systémy, ale že tyto systémy přecházejí jeden v druhý.
Proto i mezi zákonitostmi, které popisují jejich chování, musí být těsná
souvislost.

Buňka, organismus, populace, biosféra jsou otevřené, autoregulující
systémy, velmi vzdálené stavu termodynamické rovnováhy, procháze
jící nevratným individuálním a evolučním vývojem. Živý organismus
je složitá soustava tvořená množstvím různých molekul, z nichž z funkč
ního hlediska jsou nejdůležitější bílkoviny a nukleové kyseliny.

Abychom si přiblížili vztah biologie a fyziky, podíváme se stručně do
minulosti. Fyzikální přístupy byly zpočátku aplikovány hlavně ve fy
ziologii. Byly studovány takové jevy jako např. recepce vnějších akus
tických, optických aj. signálů příslušnými receptory, šíření nervového
impulzu, biomechanické procesy, funkce srdce atd. Význam fyziky spo
číval zejména ve využití některých fyzikálních experimentálních metod.
Hlavní problémy biologie — dědičnost, mutace, vývoj jedince a druhu,
byly zpočátku studovány bez jakékoli souvislosti s fyzikou a chemií.
Od těch dob do dneška došlo k podstatným změnám. Vznikla biofyzika
jako. hraniční obor na pomezí fyziky, biologie a chemie. Současná bio
fyzika je fyzikou živé přírody. Biofyzikální výzkum začíná na takových
formulacích výzkumných cílů, které vycházejí z obecných zákonů fy
ziky a z atomově molekulárnístruktury látek.

Hned úvodem, abychom předešli nedorozuměním, si uvědomme roz
díl.mezi biofyzikou jako učebním předmětem na některých typech škol,
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především vysokých, a biofyzikou jako vědní disciplínou. Fyzika je. již
tradičním průpravným předmětem při studiu medicíny, veterinářství,
zemědělských oborů i většiny biologických oborů. Má zde sloužit jako
podklad pro pochopení fyziologických procesů a také jako případný
úvod do laboratorní techniky, používané ve speciálních vědních oborech.
Příslušný vyučovací předmět bývá velmi často nazýván biofyzikou.
V takových případech jde však pouze ourčitý výběr fyzikálních poznatků,
které jsou zpravidla bezprostředně aplikovatelné v daném oboru.

Biofyzikou jako vědním oborem se zabývají v zásadě odborníci dvo
jího zaměření:
a) Biologové, kteří považují biofyziku za tu část biologie, která se

zabývá fyzikálními principy stavby a funkce některých relativně
jednoduchých biologických systémů. Za základ biologie samozřejmě
považují učení o biologické evoluci, které si ovšem nevyžaduje objev
nových fyzikálních zákonitostí. Hlavním krokem biologické evoluce
je autoreprodukce biopolymérního komplexu nesoucího genetickou
informaci, do něhož mohou pronikat určité mutační změny.

b) Fyzikové, kteří pod biofyzikou chápou fyziku živých systémů. Roz
hodující význam pro jejich studium nemají používané metody, ale
fyzikální, příp. fyzikálně matematické principy, formulace a řešení
fyzikálních problémů. Z tohoto hlediska lze biofyziku zhruba rozdě
lit na tři základní oblasti:

Molekulární biofyziku, tj. molekulární fyziku biologických procesů
a biologicky funkčních molekul. Studuje především strukturu
těchto molekul, jejich rovnovážné interakce a vlastnosti, kinetiku
těchto interakcí, souvislosti struktury a funkce biologicky vý
znamných molekul, kumulaci, přenos a transformaci energie v mo
lekulárních soustavách.

Biofyziku buňky, v současné době hlavně biofyziku míchy, ner
vových drah, smyslových orgánů. Je to tradiční oblast biofyziky,
navazující úzce na fyziologii.
Biofyziku složitých soustav, která se zabývá především fyzikál
ními základy chování organismu nebo nějaké jeho části jako
celku. Patří sem zejména problematika fylogeneze (vývoj jedince
— problémy genetiky, dědičnosti atd.) a ontogeneze.

Hlavním úkolem současné biofyziky je nalezení teoretických základů
všech součástí biologie, tj. přispět k vytvoření teoretické biologie. Sou
časná teoretická biologie je poznamenána rychlou fyzikalizací a mate
matizací. Zvládnout tento úkol není lehké, a to z mnoha důvodů —
složitost živé přírody, nedostatečné znalosti fyziků v biologii a biologů
ve fyzice. Formulovat fyzikální problémy vztahující se k živé přírodě
je. zatím možné jen v omezeném počtupřípadů. Je třeba rozvinout
některé fyzikální disciplíny, které zatím fyzika dost zanedbávala —
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např. termodynamiku nerovnovážných dějů a otevřených soustav. Je
třeba si vyjasnit význam některých specifik živé přírody a naučit se tato
specifika zahrnout do fyzikálních úvah.

Pokusme se shrnout alespoň některé z nejzávažnějších výsledků,
kterých bylo v biofyzice dosaženo. Za nejvýznamnější úspěch biofyziky
lze asi považovat objev a popsání struktury deoxyribonukleové kyseli
ny (DNK) v r. 1953 Watsonem a Črickem. Ukázalo se totiž, že v DNK
je zakódována veškerá genetická informace, tj. nutné předpoklady pro
syntézu všech biologicky významných bílkovin. Lze tedy považovat
DNK za materiální základ dědičnosti. Nejdůležitější vlastnostností
nukleových kyselin je schopnost autoreprodukce, vyplývající z jejich
svérázných molekulárních struktur, k jejichž objasnění fyzika význam
ně přispěla.

Za velmi významné je možné považovat i výsledky strukturní ana
lýzy bílkovin. V této oblasti se proslavili takoví fyzikové jako např.
Bragg, Bernal, Pauling, Wilkins aj. Značný pokrok byl díky fyzikálním
přístupům dosažen i v pochopení fotosyntézy, přenosu a transformace
energie v živých systémech atd.

Naskýtá se otázka, které další problémy by mohly být v této oblasti
řešitelné v nejbližší době. Uveďme si několik příkladů.

Je známo, že některé bakterie obsahují geny s kódem pro tvorbu en
zymu nitrogenáza, který umožňuje vázat vzdušný dusík. Tyto bakterie
nepotřebují k životu ani čpavkové soli, ani kyselinu dusičnou. Bylo
prokázáno, že lze přenést geny těchto bakterií do buněk jiných bakterií,
které nejsou schopny vázat molekulární dusík. Když však buňky při
jmou geny nitrogenázy, změní se jejich chromozómový aparát v poža
dovaném směru. Byly již provedeny modelové experimenty. Představ
me si však, že by se podařilo implantovat geny nitrogenázy třeba pšenici
nebo bramborám. Získali bychom zemědělské plodiny, které by nepotře
bovaly dusíkatá hnojiva, odpadla by potřeba produkce celé rozsáhlé
oblasti chemického průmyslu.

Uvažujme trochu jednodušší problém. Některé bílkoviny musíme
neustále produkovat proto, že je třeba opravit defekty vznikající při
onemocněních lidského organismu, např. inzulín. Kdybychom přestali
inzulín vyrábět, během několika dnů by zemřely milióny nemocných
diabetiků. Inzulín je dnes získáván ze slinivky břišní skotu. Je to drobná
bílkovina, jejíž gen lze poměrně snadno vyrobit synteticky. Kdyby se
podařilo implantovat tento gen chromozomům některého mikroorga
mismu, získali bychom podstatně jednodušší způsob produkce inzulínu,
než při práci s materiálem z živočišných buněk.

Jiným aktuálním problémem je virový původ zhoubných nádorů.
Na modelu fág-bakterie byly již dávno demonstrovány dvě formy exis
tence viru: vegetativní forma v době, kdy parazituje vir na buňce hosti
tele, a latentní forma, kdy zmizel z buňky, ale zabudoval svůj chromo
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zom do chromozomu hostitele. Přitom se fág mění v profág, virus v pro
virus. Mnohé vlastnosti buňky se radikálně mění, poněvadž obdržela
parazitní geny. Jedním z nejvýraznějších jevů je zhoubná deformace
buňky. Bylo zjištěno, že zhoubné novotvary u člověka jsou téhož pů
vodu. Výzkum virů, forem jejich interakce s buňkami a metod boje
s viry — to všechno jsou problémy, k jejichž objasnění může biofyzika
přispět.

Bylo by možno uvést další problémy, jejichž řešení se již v náznacích
jeví, ale i problémy, jejichž řešení je dosud v nedohlednu. Je třeba
zdůraznit, že další pokrok může být dosažen jedině ve spolupráci bio
fyziků s řadou dalších specialistů —biologů, lékařů, biochemiků, abychom
vyjmenovali alespoň některé. I při studiu biologických soustav platí
Einsteinova slova: „„Věčnouzáhadou Přírody je její poznatelnost.“

Biofyziku jako odbornou fyzikální disciplínu je možno v ČSSR stu
dovat na vysokých školách univerzitního směru. Oficiální název tohoto
studijního oboru je ,„„Biofyzikaa chemická fyzika““ a je možno jej stu
dovat na MFF UK v Praze a na přírodovědeckých fakultách UP v Olo
mouci, UKo v Bratislavě a UPJŠ v Košicích.

O kvantách, vlnách a atómoch- I.

Doc. dr. JÁN PIŠŮT, CSc., Katedra teoretickej fyziky, Univerzita Komenského,
Bratislava

Základné veličiny atómovej fyziky

V tomto a v nasledujůcich troch článkoch sa pokůsime podať — bez
použitia vyššej matematiky — stručný prehlad základných myšlienok
kvantovej teórie Žiarenia a štruktúry atómov. Postupne sa budeme
zaoberať základnými vlastnosťami atómov a žiarenia, interakciou žiare
renia s atómami, vlnovými vlastnosťami častíc, kvantovaním energe
tických hladín atomárnyých sústav, vlnovými funkciami elektrónov
v atómoch a štruktůrou niekolkých atómov. V prvej časti sa zoznámime
so základnými veličinami atómovej fyziky — Ssrozmermi atómov,
s Avogadrovým číslom a s elementárnym nábojom.

I. Uvod

Kvantová teória systematicky zhíňa podstatnů časť našich poznat
kov o štruktůre hmoty. Vysvetluje štruktúru atómov, ich interakciu
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(vzájomné posobenie) so Žiarením, štruktůru a vlastnosti tuhých látok
a je základom pre teóriu atómových jadier i elementárnych častíc.

Matematický aparát kvantovej teórie je však pomerne náročný
a donedávna sa zdalo, že tento aparát je nevyhnutný pre chápanie
základných myšlienok. Postupne sa však ukázalo, že tieto základné
myšlienky možno vysvetlit 1 bez komplikovanej matematiky. Je to
napokon lepšie aj pre študentov, ktorí sa doteraz vždy učili zároveň aj
fyzikálne myšlienky aj matematiku. A pritom je to tiež bežný postup
pri vyučovaní fyzikálných teórií; napríklad základné myšlienky klasic
kej mechaniky sa možno naučiť pri štůdiu pohybu rovnomerne zrýchle
ného (rózne vrhy, pohyb po naklonenej rovine a pod.) a až ovela neskór
(t.j. na vysokej škole) sa vyučuje celý matematický aparát klasickej
mechaniky.

V týchto článkoch sa chceme pokúsiť o jednoduchý výklad základ
ných myšlienok kvantovej teórie. Budeme si vyberať jednoduché situá
cie, v ktorých sa prejavujů niektoré základné črty kvantovej teórie
a v ktorých netreba komplikovanů matematiku.

Namiesto výpočtov budeme často používat kvalitatívne argumenty,
t.j. úvahy, ktoré ukazujů na to, čo je v danej situácii podstatné, a umož
ňujů približný odhad výsledku (alebo vzťahu).*) Tieto kvalitatívne
argumenty nie sú lahké a vyžadujů istů familiárnosť s oblasťou javov,
o ktorů sa zaujímame. V klasickej fyzike to máme jednoduchšie, lebo
mnohé z predmetov, o ktorých hovorí, poznáme z dennej skúsenosti.

S mnohými z objektov, o ktoré sa zaujíma kvantová fyzika, sa musí
me najprv zoznámiť. Inak by sa nám mohlo stať, že budeme vravieť
o veciach, o ktorých nič nevieme (to sa robí často, ale vo fyzike by sme
sa tomu mali vyhýbať).

Preto sa v prvej časti tejto 'série článkov budeme len zoznamovať so
základnými veličinami atómovej fyziky a až v dalších sa zoznámime
s niektorými myšlienkami kvantovej fyziky. Do textu bude zaradených
aj viacero jednoduchých príkladov, ktoré by čitatel mal predsa len pre
počítať. Toto budeme robiť aj v nasledujůcich častiach. Niet inej cesty
na zoznámenie sa (familiarizovanie sa) s určitou častou fyziky, ako po
čítať príklady a rozmýšlať o nich.

Ešte treba zdórazniť, že tieto články prinášajů len velmi skromnučků
úvodnů informáciu a pre hlbšie a systematickejšie štůúdium sa treba
obrátiť na učebnice alebo na dalšiu literatůru. Na konci každého článku
preto pridávame niekolko návrhov na dalšie čítanie.

*) Na takéto argumenty sa niekedy Iudia pozerajú „„zvrchu““,lebo si
myslia, že účelom vedy všeobecne a fyziky zvlášť je počítať všetko presne.
Nie je to pravda, prvou úlohou fyziky je rozumieť tomu, čo je podstatou
prírodných javov a až druhou úlohou je spočítať to, čo sa dá, presne. Toto
poradie sa zrejme nedá zmeniť.
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2. Rozmery atómov, Avogadrovo čislo
Jedným z najuniverzálnejších a najhlbších poznatkov o svete je ató

mová teória štruktůry látky. Podla nej sa všetky „,veci““okolo nás
skladajů z velmi malých atómov určujůcich chemické vlastnosti látok.
Cesta k tomuto poznatku bola dlhá. Nebudeme sa tu pokúšať ju sledo
vať, ale spomenieme iba zopár klůčových bodov. Ludia si najprv všimli,
že látky sa spravidla zlučujů v istých hmotnostných pomeroch.Z hfadiska
atómovej hypotézy sa to, prirodzene, vysvetlovalo tak, že sa spája niekol
ko atómov do váčších celkov (molekůl) a hmotnostné pomery zlučujúůcich
sa látok sů dané hmotnostnými pomermi jednotlivých atómov. Postupne
sa prišlo na to, že napríklad atóm uhlíka je približne 12-krát ťažší;ako
atóm vodíka, atóm kyslíka 16-krát fažší ako atóm vodíka a pod. Odtialto
vidieť, že 16 gramov kyslíka alebo 12 gramov uhlíka alebo 1 gram vo
díka obsahujů rovnaké množstvá atómov. Toto množstvo atómov sa
nazýva Avogadrovým číslom a príslušné množstvo látky jedným mó
lom. Takáto predstava sama o sebe však nehovorí nič o tom, aké velkéje
Avogadrovo číslo. Poznamenajme však hneď, že velkosť Avogadrovho
čísla (označujeme ho v ďalšom symbolom N) by nám umožnila odhadnůť
aj rozmery atómov. Prirodzene si predstavujeme, že v ťažko stlačitel
ných látkach, ako kvapaliny alebo tuhé telesá, sú atómy ,,natlačené““
tesne pri sebe a celkový objem jedného mólu látky by potom bol rovný
N-násobku objemu jedného atómu (alebo molekuly, ak hovoríme o zlů
čenine). Prvé informácie o Avogadrovom čísle prišli naozaj odtialto,
t.j. z odhadov rozmerov atómov.

Benjamin FErankkn (1706—1790) si ako 7l-ročný všimol, že 5 cm?
oleja vyliatych na pokojnů hladinu sa roztečie po ploche 0,2 ha (1 ha —
—=10000 m?). Odtial odhadol (zhruba, ale predsa) rozmer molekuly
oleja. Skúste to urobiť tiež. Spočítajte najprv priemernů výšku vrstvy
oleja (2,5.107*m) a potom užsi len stačí uvedomiť, že vrstva určite nie
je tenšia, ako je rozmer jednej molekuly. Podumajte o tom, či je získaný
výsledok horným alebo dolným odhadom.

Avogadrovo číslo je dnes známe velmi presne a história o tom, ako
bolo zmerané, je pekná a poučná (literatúra k tomu je uvedená v odst. 4),
ale tuná na ňu, bohužial, nemáme čas. Uvedieme namiesto toho jednu
metódu, ktorá vedie k rozumne presnému odhadu N (autorom nápadu
je V F. Weisskopf).Idea metódy je takáto: Z experimentov je známe,
že na vyparenie 1 1 vody (už zohriatej na 100 “C) je potrebná energia
2,1.10%J (v starších jednotkách 500 000 cal). Keby sme vedeli, kolko
energie potrebujeme na „„vyparenie““jedinej molekuly, rýchlo bý sme
odhadli, kolko molekůl H;O je v jednom litri. Takůto informáciu nemá
me, a musíme si preto pomoct ďalším údajom. Z experimentov s kapila
ritou alebo s mydlovými blankami je známe, že energia pripadajúůca na
1 m? vodnej hladiny je « = 72.107%J/m*. Táto energia pochádza z toho,
že na molekuly nachádzajúce sa na hladine pósobia príťažlivými silami
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molekuly zvnůtra kvapaliny, zatial čo sily od molekúl vzduchu nad
hladinou možno zanedbať. Predstavme si teraz molekuly vody ako kocky
o dížke hrany d. Povrch jednej kocky je takto 6 dž. Ak molekulu vybe
rieme spomedzi ostatných, zváčší sa povrch kvapaliny o 6d*. Počet
molekůl v 1 litri H,O označme ako n. Pretože objem jednej molekuly je
d*, máme

(0,1 m)*=
ý (—

kde (0,1 m)*je práve 1 liter. Na vyparenie jednej molekuly potrebujeme
energiu

2,1.105 J
n

E = 2,1.109J .dš*m*?

Táto energia sa ale dá tiež zapísať ako
B=6d«x,

t.j. ako energia potrebná na zváčšenie povrchu kvapaliny o povrch
jednej „„kocky““ Odtial máme

21.109 J.d?m-* —6d2.72.10-3J.m-2
a pre rozmer molekuly dostávame

ď —2,1.10-9 m.
Tento výsledok možno považovat za približný odhad rozmeru moleku
ly, lebo úvaha bola kvalitatívne správna, ale predstava o molekule ako
o kocke je len velmi približná. Nemohli by sme teda byť velmi prekva
pení, keby správny výsledok bol povedzme trikrát váčší alebo trikrát
menší ako skutočnosť.

Presné merania inými metódami ukazujů, že priemer molekuly vody
je

d — 3,1.107"9 m

Keď už raz poznáme priemer molekuly vody, móžeme Iahko odhadnůť
Avogadrovo číslo, t.j. počet molekúl v 18 g (1 móle) vody. Spoliehajúc
sa na to, že čitatel si tento odhad urobí, napíšeme rovno výsledok

N = 6.10?* molekůúl/mól— 6.10? molekůl/kilomól.

Odtial už možno lahko odhadnůť hmotnosť molekuly vody (a čitatel by
to mal urobiť ako priklad). Výsledok je

mH,o — 3.1075 kg.

Ak už vieme (z pravidiel o hmotnostných pomeroch pri zlučovaní), je
atóm kyslíka 16-krát ťažší ako atóm vodíka, móžeme odhadnůť aj
hmotnosť atómu vodíka

MH = mH;o/18 = 1,67. 1077?kg .
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3. Elementárny náboj

Neskór ešte budeme trocha hovoriť o tom, že atómy sa skladajů
z kladne nabitých jadier a záporne nabitých elektrónov. Zatial len po
žiadame čitatela, aby tomuto tvrdeniu predbežne veril. Je tiež dobre
známe, že makroskopické (velké) kusy látky sů vcelku elektricky
neutrálne. Odtial vidieť, že náboje elektrónov sů v atóme práve kom
penzované nábojom jadra. Ak je v jadre Z elektrónov s celkovým ná
bojom —Ze, potom jadro bude mať náboj + Ze (symbolom —e označu
jeme náboj jediného elektrónu). Elementárny náboj e možno určit
z Faradayových zákonov elektrolýzy a z hodnoty Avogadrovho čísla.

Faraday si všimol, že pri elektrolýze, t.j. vtedy, keď roztokom pre
chádza elektrický průd, sa na elektródach vylučujů jednotlivé prvky
látky rozpustenej v roztoku. Pritom sa ukázalo, že na vylůčenie jed
ného mólu určitej látky treba niekedy náboj 1 F, inokedy 2 F, prípadne
3 F,..., pričom F (tzv. Faradayov náboj) je približně daný vzťahom

1 F = 96520 C,

kde C označuje 1 coulomb a je jednotkou náboja v sůstave SI. Interpre
tácia tohto výsledku z hladiska atómovej štruktůry je jednoduchá a ve
die k principiálnemu výsledku. V roztoku niektoré atómy (inak neutrál
ne) priberajú alebo strácajů jeden elektrón a menia se na elektricky
nabité atómy, tzv. lóny. Ak takýto ión priputuje na elektródu, prinesie
tam jeden elementárny náboj a zároveň jeden atóm daného prvku.
Keď na elektródu postupne priputuje celý mól danej látky, prinesie
dokopy náboj, ktorého absolůtna hodnota je Ne, kde N je Avogadrovo
číslo a e je elementárny náboj. Odtial máme

F=eN
a po dosadení z F a za N dostaneme

F. 965200— VA -19
N 6 108 1,6.10-1* C

V prípade, že atóm v roztoku stráca (alebo priberá) nie jeden, ale dva
elektróny, na vylůčenie jedného mólu budeme potrebovať náboj 2 F' a pod.

Doteraz sme pri určovaní základných atómových konštánt počítali
iba približne, teraz zhrnieme výsledky a uvedieme presné hodnoty —
získané inými a presnejšími metódami než sú tie, o ktorých sme hovorili
(viz tabulka na str. 68).

Pri zapísaní posledného riadku sme trocha švindlovali, pretože sme
ukázali len to, ako možno odhadnůť polomer molekuly vody, a nehovo
rili sme o rozmeroch atómu vodíka. Dúfame, že čitatel nám tento hriech
odpustí. Porovnanie s odhadnutými rozmermi molekuly H;O však mož
no robí uvedenů hodnotu a, prijatelnou. Uvedený súbor ešte treba do
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Avogadrovo číslo N = 6,022.10?*mol

elementárny náboj e = 1,602.10-" C

hmotnosť atómu vodíka my — 1,673.1077" kg

polomer atómu vodíka a — 0,53.10779m
(tzv. Bohrov polomer)

plniť niekolkými ďalšími konštantami, to však spravíme až v nasledu
júcich častiach.

Poznámka o mektorých vzťahocha jednotkách v elektrostatike

Každý vie, že plochá batéria do vreckovej baterky má „,napátie“
4,5 V (V označuje volt) a že po priložení oboch plieškov na jazyk pocí
time „,zaštípanie“ — ak batéria nie je vybitá. Podobne vieme, že v zá
strčke je 220 V a pri neopatrnej manipulácii ,„dostaneme ranu“ (koho
to ešte nepostihlo, nech to radšej neskúša, je to nebezpečné). Údaj na
batérie — spomínaných 4,5 V — nám hovorí, aký je rozdiel potenciálov
medzi dvoma pólmi. Namiesto hlbšieho výkladu si pomóžeme analógiou
s mechanikou. Ak teleso o hmotnosti m zdzvihneme do výšky AA,potom
na to potrebujeme energiu rovnů mgAh. Výraz gh nazývame potenciá
lom a gAh je rozdiel potenciálov. Práca, alebo energia, je potom daná
súčinom hmotnosti telesa a rozdielom potenciálov. V elektrostatike je
situácia podobná. Ak premiestnime náboj © z miesta s potenciálom V;
na miesto s potenciálom V;, musíme vykonať prácu O (V, — V1).Ozna
čenie 4,5 V na batérii hovorí, že rozdiel potenciálov dvoch plieškov je
4,5 V. Jednotka náboja 1 C je vybraná práve tak, aby platilo

1C 1V=1J
Odtialto si už možno urobiť akú-taků predstavu o tom, čo to je 1 C.
Ak konce batérie spojíme tenkým drótikom a počkáme, kým sa uvolní
energia 4,5 J, potom vieme, že od jedného pólu k druhému prešiel
náboj 1 C. Mimochodom, na ohriatie 1 g vody o 1 "Cpotrebujeme zhruba
enerýlu 4,2 J (v staršej terminológii sa toto množstvo energie nazývalo
jednou kalóriou a označovalo cal, I cal — 4,2 J). Mechanika a elektro
statika majú ešte viacej spoločného. Podla Newtonovho gravitačného
zákona sa dve telesá s hmotnosťtou m,, m, vo vzdialenosti r od seba
pritahujů silou

MME =x
3r2

kde » je tzv. gravitačná konštanta. Dve nabité telesá s nábojmi 0,, ©,
vo vzdialenosti r od seba sa priťahujů (ak majú náboje opačné znamien
ka) alebo odpudzujů (ak majú náboje rovnaké znamienka) silou
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F=K>0,0,
rm

kde konštanta K má (experimentálne zistenů hodnotu)
K = 9.109N.m? C7,

Priklad. Porovnajte gravitačnů a elektrostaticků silu, s ktorou na
seba pósobí protón a elektrón, ak ich vzájomná vzdialenosť je rovná a,.
Hmotnosť protónu je približne rovná hmotnosti. atómu vodíka, hmot
nosť elektrónu je zhruba 2000-krát menšia ako hmotnosť atómu vodíka.
Presvedčte sa o tom, že gravitačná interakcia je tu zanedbatelne malá
v porovnaní s elektrostatickou (gravitačná konštanta je = = 6,67.
„10-EN.m*.kg-?).

Jednotka energie 1 J je príliš velká pre pomery v atómovej fyzike.
Preto sa používa jednotka 1 eV (čítaj elektrónvolt) rovná práci potreb
nej na prenesenie elementárneho náboja 1 e potenciálnym rozdielom 1 V.
Velkosť e nám hneď dáva

l eV = 1,6.10-" CV —1,6.10-" J

Tieto poznámky boli trocha príliš stručné, ale pridali sme ich len kvóli
úplnosti a preto, aby čitatel vedel, čo by si mal pozrieť v gymnaziálnych
učebniciach fyziky.

k k k

Avogadrovo číslo je „,klůčom““ alebo „,prekladovým slovníkom“,
alebo „lupou““, pomocou ktorej móžeme za makroskopickými vlastnos
ťami látok vidieť to, čo sa deje na atomárnej úrovni. A keď už takůto
lupu máme, pozrime sa ňou na niekolko vecí.

Priklad. Za normálnej teploty sa plynný vodík skladá z molekůl H,.
Pri velkých teplotách sa každá molekula H,; rozštepí na dva atómy.
Na toto rozštepenie treba 1 mólu H, dodať energiu 433 400 J. Aká
energia je potrebná na roztrhnutie jednej molekuly (tůto energiu na
zývame vazbovou energiou).

Riešeme
E — 433400 J/6.10%?*— 7.1079 J —4eV

Priklad. Odhadnite energiu potrebnů na vytrhnutie jednej molekuly
4 vody, ak viete, že na vyparenie 1kilomólu vody (už ohriatej na 100C)
treba zhruba 9.10* kcal.

Riešeme : 0,36 eV.

V nasledujúcej tabulke*) sů uvedené energie vázby, pripadajůce na
jednu molekulu alebo 1 atóm v niektorých látkach.

+) Tabulka je prebraná z A. Beiser: Úvod do moderní fyziky, Academia
Praha, 1975, odstavce 17.4 a 17.5.
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Látka Energia vázby

tuhý argón 0,08 eV/atóm

tuhý vodík 0,01 eV/molekula

tuhý metán 0,1 eV/molekula
voda 0,36 eV/molekula

kovový sodík 1,1 eV/atóm

NaCl 3,28 eV/atóm

diamant 7,4 eV/atóm

Pri pohlade na tabulku vznikajů prirodzene otázky o príčinách rozdielov
medzi jednotlivými energiami vázby. Tieto rozdiely sů spósobené štruk
túrou róznych atómov a mechanizmami ich vzájomného pósobenia.
A to už je jedna z otázok, ktorými sa úspešne zaoberá kvantová teória.

4. Poznámky a odporůčania pre dalšie čtame

Približné odhady Avogadrovho čísla N a tým aj rozmerov atómov
a molekůl možno získať, samozrejme, aj inými spósobmi ako sů tie,
ktoré sme tu spomínali. Napriklad možno nechať prechádzať zvázok
atómovparami toho istého plynu a zo zoslabenia v závislosti od prej
denej dížky určit veličinu Nr?, kde r je efektívny polomer atómu. Z ob
jemu kvapalnej fáze možno potom odhadnůť veličinu Nr* a kombino
vaním výsledkovurčiť N17.

Pekný a dostatočne zrozumitelný výklad možno nájsť v M. Born:
Atomnaja fizika. Izd. Mir, Moskva 1967 (preklad z angličtiny).

Relatívne velmi presné určenie Avogadrovho čísla vykonal J. Perrin,
ktorý študoval zákonitosti Brownovho pohybu a použil pritom Ein
steinovu teóriu tohto procesu. Vlac sa možno dočítať v článku M. Kraj
čího v treťom čísle Fyzikálnych obzorov (publikácia JSMF, ALFA Bra
tislava 1979) a v knižke Dž. T'rigg, Rešajuščie experimenty v sovremen
noj fizike, Mir, Moskva 1974 (preklad z angličtiny).

Priame meranie náboja elektrónu uskutočnil Millikan v r. 1910.
Jeho pokus je pekne a jednoducho opísaný vo vyššie citovanej knižke
M. Borna.

Pomer náboja a hmotnosti elektrónu e/m sa dá velmi presne merať
pri štůdiu pohybu elektrónov v elektrických a magnetických poliach;
sila posobiaca na elektrón je úmerná jeho náboju a z rovnice F = ma
potom vidieť, že zrýchlenie je úmerné pomeru e/m. To isté platí aj
o iných nabitých časticiach (protón, ióny atómov atď.). Tieto otázky sa
rozoberajů v každej učebnici atómovej fyziky, stručný výklad je aj
v knižke M. Borna citovanej vyššie.
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Zanietený a krásne napísaný komentár o híbke a poézii skrytej v ató
movej hypotéze móže čitatel nájsť hneď v prvej kapitole známeho
Feynmanovho kurzu fyziky (slovenské vydanie prvého dielu vyjde
v Nakl. ALFA r. 1980, ruský preklad je pomerne dostupný).

z dějinexaktních věd

O studentu, který vymyslel slovo množina

P OMVV

dent vysoké školy napsal první českou studii o tehdy novém vědeckém
pojmu, pro nějž zvolil název množina. Byl to Matyáš Lerch, od r. 1906
profesor na brněnských vysokých školách, který za svůj život publiko
val 220 vědeckých prací. Vraťme se však k jeho mládí.

Matyáš se narodil v r. 1860 v Milínově u Sušice, v šesti letech utrpěl
těžký úraz na levé noze a do školy začal chodit až v 9 letech. Byl bystrý,
doháněl zmeškaný čas,maturoval v Rakovníku ve 20 letech, tedy právě
před 100 lety. Už tam studoval sám matematické spisy, řešil úlohy
otiskované v Časopise pro pěstování matematiky a fyziky (členském
časopisetehdejší Jednoty českých matematiků).

V r. 1880 se zapsal na českou techniku v Praze, poslouchal však před
nášky i na německé technice a na české univerzitě. V té době už publi
koval ve zmíněném časopise svůj první odborný článek ,,Příspěvek
k teorii kuželoseček““.V r. 1884 odjel na studie do Berlína, kde se mu
dostaly do rukou články G. Cantora, zakladatele teorie množin (v letech
1879—83vyšly Cantorovy zásadní studie v novém oboru.)

Matyáš Lerch je s vervou prostudoval (rozumí se v německém origi
nálu) a objevil možnost rozšířit tam obsažené poznatky. Napsal česky
článek, který přednesl už v květnu r. 1884na zasedání České společnosti
nauk; pod názvem,,„Příspěvek k nauce o množinách bodů v rovině“ je
otištěn ve Zprávách této společnosti. Je pravděpodobné, že Lerch sám
vytvořil potřebnou terminologii, tedy i slova množina, mohutnost aj.
Uvědommesi, že mu tehdy bylo 24 let! Ve třiceti letech už publikoval
v deseti zahraničních časopisech, získal zlatou cenu pařížské Akademie
atd.

Všechny úspěchy mu však nebyly nic platné, pokud šlo o získání
učitelského místa na pražských vysokých školách. Vzhledem ke svému
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tělesnému defektu se obával jít učit na střední školu, živil se raději
pracemi pro pojišťovnu či muzea. Rozmrzen domácími poměry přijal
nabídku jedné švýcarské univerzity a deset let tam působil, vrátil se
až v r. 1906 na techniku do Brna. Pro úplnost dodejme, že zemřel v Su
šici v r. 1922 na zápal plic.

Slovo množina užíváte dosti často, připomeňte si někdy i jeho mladé

ho autora, který se nepoddával osudu a projevoval nevšední tvůrčí A,„J.

Lerchovaprvní úloha

Časopis pro pěstování matematiky a fyziky uveřejňoval řešení zadá
vaných úloh. Jméno Matyáše Lercha se tam poprvé objevuje s údajem,
že jde o studenta reálky; poslal řešení této úlohy:

Řešte v oboru reálných čísel rovnici x%— 0,750.75,
Najdete také kořen rovnice, který je různý od 0,75%Pomocí kalkulá

toru či bez něho? Lerch pracoval jen s logaritmickými tabulkami a určil
druhý kořen na osm desetinných míst.

Další Lerchova úloha

Velikosti stran a úhlů trojúhelníků splňují celou řadu rovnic. S ope
racemi sčítání, násobení a odmocňovánísi ,,zahrává““tato rovnice:

Vasin« + V sinB + |esiny = a + 6+9) (sin« + sinG+ siny)
Matyáš Lerch před sto lety potřeboval jen sedm rovnic k důkazu, že rov
nice platí pro každý trojúhelník ABC. Kdo ho překoná ?

Albert Einstein ako stredoškolský študent

DUŠAN JEDINÁK, gymnázium Topořčany

„Nemám žiadny zvláštny talent, som len velmi zvedavý,“ to sú slová
A. Binsteina. Stačí zvedavosťa talent na šťudijné úspechy v škole? Ako
študoval Albert Einstein?

Naznačme si niektoré príbehy a myšlienky, ktoré sa viažu na Einstei
nove študentské roky, na jeho spósob poznávania a myslenia.

Albert vyrastal ako tichý, mlčanlivý chlapec. Ani v mladom veku ho
nelákala hra na vojakov, už vtedy neznášal vravu a hluk. Šesťročný
Einstein sa začal učiť hrať na husle, ktoré dostal od matky. Počas sied
mich rokov cvičil na nich bez oduševnenia. Až v Mozartovej hudbe zrazu
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odhalil to, čo ho natrvalo privábilo k hudobnému umeniu. Vybadal
súlad harmónie myšlienky s citlivým vyjadrením melódie. Po celý život
bola potom hudba a hra na hušliach pre Einsteina póžitkom, vášňou
i takmer druhým zamestnaním. V hudbe i teoretickej fyzike odhalil
zaujímavů nezávislost od času, miesta a prostredia.

Náznakom na tvorivů zvedavosť sa stala príhoda s kompasom, na
ktorú si Albert Einstein spomínal takto: „Zázrak som zažil v detstve
medzi štvrtým a piatym rokom, keď mi otec ukázal kompas. Spósob,
akým sa správala strelka, nevedel som si nijako zaradiť do známeho
sveta pojmov. Ešte teraz si spomínam — alebo myslím, že si spomínam
— že tento zážitok zanechal vo mne hlboký a trvalý dojem. Muselo to
byť niečo, čo bolo hlboko skryté za vecami. Človeka neprekvapuje,
čo vidí od malička, napríklad, že telesa padajů, nečuduje sa vetru
a dažďu, neprekvapuje ho, že Mesiac nespadne, neudivuje ho rozdiel
medzi živým a neživým.““ Mladý Albert vytušil, že zdanlivo prázdny
priestor skrýva tajomstvá, že má skryté vlastnosti, na odhalenie ktorých
bude potrebná nezaťažená vedecká fantázia.

Desaťročný Einstein začína študovat na luitpoldskom gymnáziu.
Nevynikal. Pomaly a rozvážne hovoriaci Albert mal ťažkosti s latinskou
1 gréckou gramatikou, nevzrušoval ho dejepis podávaný chronologicky
bez súvislostí, vzájomných vplyvov. Systém nemeckej školy v podstate
neznášal. Vyjadril sa o ňom takto: ,,V škole som mal vela problémov
a ťažkostí. Prečo? Nedokázal som sa biflovať a navyše profesori si
zakladal na svojich vojenských hodnostiach a nám žiakom naočková
vali prušiacky dril.“ To, čo Alberta Einsteina začalo už v škole charak
terizovať, bol citlivý vzťah k spravodlivosti, tůžba po poznaní pravdy
a zmysle vecí i javov, nebojácnosť pri vyjadrovaní svojho osobného
presvedčenia.

Záujem o matematiku a fyziku začal u Einsteina usmerňovať ako
prvý jeho strýko Jakub. Na gymnáziu zapósobila na mladého Alberta
Einsteina Euklidova geometria. Od tejto učebnice sa nemohol odtrhnůť.
Vo svojej autobiografii opísal svoje vtedajšie dojmy takto: „Keď som
mal dvanásť rokov, zažil som zázrak celkom iného druhu vďaka kni
žočke o Euklidovej geometrii roviny, ktorá sa mi dostala na začiatku
školského roku do růk. Boli to poučky, ako napríklad, že tri výšky
trojuholníka sa pretínajů v jednom bode — hoci to nie je v nijakom
prípade evidentné, predsa sa to dalo dokázať s takou istotou, že po
chybnosť sa zdala byť vylůčená. Táto jasnosť a istota spravili na mňa
neopísatelný dojem. To, že axiómy sa prijali bez dókazu, ma neznepo
kojovalo. Nakoniec mi celkom stačilo, keď som mohol oprieť dókazy
o také vety, ktorých platnosť sa mi zdala nesporná.“'

Už vtedy začal Einstein prejavovať záujem o vynalezenie nových
riešení aj pre jednoduché úlohy. Začal chápať silu a schopnosti mysle
nia. Obdiv pre štýl premýšlania a dokazovania po vzore Euklida v jeho
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Geometril vyjadril Einstein slovami: „Koho toto dielo v mladosti ne
mohlo nadchnúť, ten sa nezrodil pre dráhu teoretického vedca.“*

Pozoruhodne sa vyjadril Albert Einstein o vývoji svojho vzťahu k ma
tematike: ,,„Ako12 až 16-ročný som sa zoznámil so základmi matematiky,
včítane so základmi diferenciálneho a integrálneho počtu. Pritom som
mal šťastie, že som narazil na knihy, v ktorých nevystupovala do popre
dia logická prísnosť, ale prehladné členenie hlavných myšlienok. Táto
práca bola skutočne fascinujúca; existovali v nej vrcholy, ktorých vplýv
sa mohol merať s ,,„divmi““elementárnej geometrie — základná myšlien
ka analytickej geometrie, nekonečnosť,diferenciálny a integrálny počet.“
Potom pokračuje: ,„Príčinou toho, že som do určitej miery nedbal na
matematiku, bola nielen prevaha prírodovedných záujmov nad záuj
mami matematickými, ale aj nasledujůci zvláštny pocit. Zistil som, že
matematika sa triešti na mnohé špeciálne oblasti, z ktorých každá sama
o sebe.može zabrať celý náš život. Tak som sa ocitol v postavení buri
danského somára, ktorý si nevedel vybrat snop sena. Prejavovalo sa to
predovšetkým v tom, že moja matematická intuícia nebola dostatečne
silná, aby s istotou rozoznala, čo je fundamentálne doležité, podstatné,
a čo je viac alebo menej zbytočná učenosť. Okrem toho aj záujem
o skůmanie prírody bol nepochybne silnejší. Ako študentovi mi nebolo
jasné, že prístup k najhlbším principiálným problémom fyziky potrebuje
velmi jemné matematické metódy. Ujasnil som si to iba postupne, počas
mnohých rokov samostatnej vedeckej práce.“

Na jar roku 1895 odišiel šestnásťročný Albert Einstein rok pred ukon
čením gymnázia z Mníchova za rodičmi do Milána. Taliansko ho očarilo.
Pocítil uvolnenie, slobodu. Rozčarovanie prišlo v podobe neúspechu pri
zvláštných prijímacích skúškach na Vysokej škole technickej v Zůrichu.
Einstein bez gymnaziálneho vysvedčenia neuspel z jazykov, botaniky
a zoológie. Slušné vedomosti z matematiky a fyziky, ktoré pri skúůškach
preukázal, znovu potvrdzovali fyzikálne zameranie mladého Einsteina.
V marci roku 1955 si A. Einstein takto spomínal na svoj neúspech:
„„Bolsom náladovým, ale skromným mladým človekom, ktorý získal
nutné vedomosti sporadicky, prevažne cestou sebavzdelávania. Túžil
som po hlbokom poznaní, no štůdium nebolo pre mňa Iahkou úlohou:
bol som málo prispósobený na memorovanie, mal som zlů paměť. S ve
domím úplne opodstatnenej neistoty som sa dostavil na prijímaciu
skůšku na inžinierske oddelenie. Na skůške som bolestne pocítil medzery
svojho vzdelania, hoci skůšajúůciboli trpezliví a plní porozumenia. Cítil
som, že som prepadol právom. Potešilo ma ale, že fyzik H. F. Weber
mi odkázal, že móžem chodiť na jeho prednášky, ak zostanem v Zůri
chu.““

Po ročnom doškolení zmaturoval Einstein na škole v Aarau. V roku
1896.bol prijatý bez skůšok na pedagogicků fakultu Polytechnického
inštitútu, smer pre učitelov matematiky a fyziky.
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Je zaujímavou skutočnostou, že v živote velkých prírodovedcov sa
často stalo, že niekedy náhodný styk s dobrou knihou mal pre nich
osudný význam. Aj Albert Einstein priznáva: ,„Mal som šťastie, že so
základnými výsledkami a metódami celých prírodných vied som sa
oboznámil prostredníctvom výbornej populárnej knihy, ktorá sa za
meriavala takmer výlučne na kvalitatívnu stránku prírodovedy.“ Mys
lel na knihu A. Bernsteina ,„Populárne knihy o prírodovede“, ktorá
vyšla vo viacerých zvázkoch. Tam získal podnet pre myšlienky o rých
Josti svetla. Spýtal sa: ,,Čo by sa stalo, keby sme mohli bežať za svetel
ným lúčom rýchlosťou svetla? Nemuseli by potom svetelné vlny zostať
stáť ? Nemali by sme potom pred sebou časove nezávislé pole vlnenia%...
Do konca života budem premýšlať o tom, čo je svetlo!“ Zrodil sa myš
lienkový pokus, otvárala sa cesta špeciálnej teorie relativity.

Einstein neprestával nikdy študovať, nevynechal príležitosť premýšŠ
lať. Študentské roky Alberta Einsteina boli zárodkom hladania, boli
zrodom koncentrácie jeho myslenia na fyzikálne problémy, boli preja
vom jeho radosti vidieť a chápať prírodu.

K osmdesátému výročí smrti
prof. Karla Josefa Kůppera

Doc. RNDr. KAREL DRÁBEK, CSc., ČVUT

Po neshodách, které měl dr. WilhelmFiedler, řádný profesor deskrip
tivní geometrie pražské polytechniky s německou vyučovací řečí,s Fran
tiškem Tilšerem, profesorem téhož předmětu s českou vyučovací řečí,
jednak pro metodiku výkladu a zařazení projektivní geometrie, jednak
z nacionalistických důvodů, přijal Fiedler v roce 1867 povolání za pro
fesora do Curychu. Profesorský sbor polytechniky o tom uvědomil
27. 5. 1867. Jeho zamýšlený a také uskutečněný odchod z Prahy se pro
jevil v tehdy dvojjazyčném sboru prvními vážnými národnostními spory,
které se později stupňovaly a vedly v roce 1869k rozdělení polytechniky
na českou a německou.

Na místo jím uprázdněné byl vypsán konkurs, ve kterém bylo celkem
13 uchazečů (vedle Karla Kůippera to byli ze známých učitelů deskrip
tivní geometrie ml Koutny, Rafael Morstadt, Rudolf Niemtschik,Karl
von Ott a Josef Schlesinger). Komise pro jmenování podala návrh na
pořadí Niemtschik, Morstadt, Schlesinger, když Kůipper měl menšinu

42 WDhlasů (v I. a 2. pořadí jednu třetinu, ve 3. pořadí žádný). Profesor fyziky
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Obr. 1

Karl Wersimohlásil v jeho prospěch minoritní votum, z obou návrhů
byl výnosem zemského výboru 13. 8. 1867 jmenován řádným profeso
rem deskriptivní geometrie s německou vyučovací řečí Karl Kůpper,
rozhodnutí o jmenování bylo potvrzeno císařem 21. 11. 1867. Prof.
Kůpper přišel sice do Prahy již začátkem října, s přednáškami však začal
až po tomto potvrzení, tak jak to žádal profesorský sbor podle svého
usnesení z 21. 10. 1867.

Prof. Karl Josef Kůpper se narodil 10. 3. 1828 v Důsseldorfu, na prů
myslové škole a univerzitě v Berlíně studoval v letech 1848—1851.
Po získání učitelské způsobilosti pro pruské střední školy (jak známo,
bylo tehdejší Německo složeno z mnoha samostatných států různé veli
kosti) se stal učitelem průmyslové školy v Trevíru, odkud byl jmenován
na pražskou polytechniku. Po jejím zestátnění byl od 6. 9. 1875řádným
profesorem deskriptivní geometrie na německé vysoké technické škole
v Praze. V roce 1898 odešel do výslužby, odstěhoval se do Bonnu a tam
15. 9. 1900 zemřel.

V prvních svých vědeckých pracích se Kiůipperzabývalteorií eliptic
kých funkcí a teoretickou mechanikou, v důsledku studií u prof. Ja
cobaStevnerapak téměř výhradně geometrií. Většinu prací publikoval ve
Věstníku král. české společnosti nauk. Tato vědecká společnost jej již
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7. 6. 1871 zvolila za svého mimořádného člena. Další své práce uveřejnil
v Abhandlungen der kónigl. bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften
a v zahraničních časopisech.

Poznamenejme na tomto místě, že prof. Kůpper ve svých přednáškách
o zborcených plochách třetího stupně využíval speciální plochu, která
má po něm název Kůpperův konoiďd.Tato plocha je tvořena přímkami
(viz obr. 1), které protínají danou kružnici k(0; 7)E z, dále přímku
a | m,a€v, protínající kružnici k v boděA, a jsou rovnoběžnés rovinou
o | v, která s r tvoří úhel rovný 45“.Z vytvoření je patrno, že každým
vnitřním bodem úsečky AK (kde zg = 2r) přímky a procházejí dvě
různé (tzv. obecné) tvořicí přímky plochy. Bodem A prochází (tzv.
dvojnásobná tvořicí) přímka rovnoběžná se stopou roviny o na jr, bodem
K (tzv. torzální) přímka jdoucí ještě druhým bodem průměru AP. Dá se
ukázat, že v bodech obecné tvořicí přímky tvoří tečné roviny svazek,
naproti tomu podél torzální přímky se v každém jejím bodě (s výjimkou
bodu K, tzv. kuspidálního bodu) dotýká táž tečná rovina.

Prof. Kůpper se dostal do prioritního sporu jednoho způsobu důkazu
Pohlkeovy věty (základní věty kosoúhlé axonometrie) s Karlem Pel
zem, který v letech 1896—1908 byl profesorem deskriptivní geometrie
na české technice v Praze a v letech 1870/71 až 1874/75 jeho asistentem.
Ve své práci z roku 1889 (došlé do redakce časopisu Mathematische
Annalen 25. 11. 1888) tvrdil, že svůj důkaz — stejný jako Pelzův —
přednášel již od roku 1867 na pražské polytechnice a že prof. Pelz
uveřejnil svůj výsledek v roce 1877 bez udání původu. Toto Kůpperovo
tvrzení však nebylo a není možno nijak ověřit, prof. Pelz se veřejně
ohradil proti tomuto nařčení, na které prof. Kůpper neodpověděl. Zdá
se, že šlo o osobní důvody, a to tím spíše, že Kůpper svolil ke knižnímu
vydání svých přednášek z projektivní geometrie svými pozdějšími asis
tenty (Karl Bobek, WilhelmRulf) pod jejich jmény a že podle svědectví
současníků neskrýval svůj dobrý vztah ke snahám českých geometrů.

Který rok v tomto století“
V 18. století prý jeden matematik postřehl, že mu v roce »* bude

právě n let. Z lidí narozených v dalším století mohli tímto způsobem
sdělovat svůj věk dva ročníky. Který rok v tomto století má obdobnou
výsadu *

Absolutní hodnotu čísla x zapisoval G. W Leibniz na konci 17. století
ještě slovní zkratkou mol x; mol vyjadřuje modul. Dnes běžný znak |r|
zavedl v r. 1841 K. Weierstrass.
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Krivolaké cesty

Iste každý uzná, že nachádzanie správnych ciest je sehopnosť nad
mieru užitočná nielen pri turistickej, ale vóbec pri „životnej“ půti.
Vyskytujů sa velmi škodlivé názory, že správne cesty bývajů rovné
a ešte rovnejšie a niektorí nie práve najlepší radcovia dokonca vystrí
hajú pred „,půšťaním sa na krivolaké chodníčky““.Úlohy na ,„hladanie
správnej cesty“ jasne ukazujů ich zlomyselnosť.

Obr. 1
At0| o|B

i , Obr. 2
LI R+TBT0 DÍRLATO0

5RIO|AL OTB| MIN
Obr. 3 ;Aš ylTATA| JLSÍNMleRla

U TMIN DU L Ó E | i B

J 0 HET ST AI|H L E|NÍYUMIOA| TE(U KIDÍKLA
Máme tabulku, ktorá obsahuje vždy po dve rovnaké písmená. ,„„Správ

nou cestou“ v takejto tabulke rozumieme lomenů čiaru, ktorá sa skladá
len z úsečiek rovnobežných s čiarami tabulky a spája Ilavéhorné s pra
vým dolným políčkom, pričom prechádza práve jedným políčkom
z tých, ktoré obsahujů rovnaké písmeno. Príklad správnej cesty v „,správ
nej““tabulke je na obr. l.

Úloha 1. Dobrá myšlienka iste každého napadne, a tak očakávame,
že nájdete všetky riešenia — správne cesty — úlohy na obr. 2.

Úloha 2. Predstavte si, že ste vedůcim v pionierskom tábore a pripra
vujete branný pretek. Na istom mieste chcete umiestniť šípku s ozna
mom „Tam nájdeš úlohu“, ale tak, aby bol skrytý v riešení úlohy na
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hladanie správnej cesty. Viete zostaviť takůto úlohu? A s jediným rie
šením “

Úloha 3. Ešte stále staviate branný pretek. Na ďalšom mieste chcete
súťažiacich poinformovať o počte kontrolných stanovíšť: „Už iba páť
kontról.““ Viete zostaviť aj takúto úlohu? A s jediným riešením ?

Úloha 4. Nájdite nutnů a postačujúcu podmienku pre to, aby bolo
možné do tabulky o a b políčkach zostaviť úlohu, ktorej riešením je
„„správna cesta““ o » písmenách.

—jv—

ÚL: 2 riešenia. a) Dobrá myšlienka
b) Dobmyšárlienka

Ú2: Jedna z možností je na obr. 3.
Ú3: Úloha nemáriešenie.

Ú4: Hladaná podmienka:ab = 2n A 2/1+n—a—b.

O matematických hrách - II.

Doc. dr. MILAN HEJNÝ, CSc., UK Bratislava

Boris sa nezlosti

— Tak čo, Boro, hráme? Vyzývavo sa opýtala svojho kamaráta
Anička. Boris vytiahol z vrecka zápalkovů škatulku a celý jej obsah
vysypal na stól. Zápalky zarovnal do kópky a povedal

— je ich presne 17. Móžeš ich prepočítať. Hráme!
— Beriem jednu, povedala Anka a zahájila novů partiu.
— Moment, moment! Ty si začínala včera. Dnes je rad na mne!
— Dámy majů prednosť, hájila sa Anka.
— Žiadne také, protestoval Boris. Máme emancipáciu.
— Tak vieš čo, zmierlivo navrhla Anka, začneš ty, ale nie so 17 zá

palkami. Ja určím, kolkými budeme hrať, platí
— Voóbecnie! Ty mi určíš 16 a ja prehrám, protestoval Boris.
— Nie, neurčím ti 16. Určím ti povedzme (a Anka predstierala, že

vymýšla) číslo 20.
— Ani 16, ani 20, ani 24, ani žiadne číslo delitelné 4, rezolutne povedal

Boris. Anka pochopila, že Boris pozná tajomstvo hry Nim a preto zmier
livo navrhla, aby si skúsili zahrať Nima s pozmenenými sůradnicami.



— Vieš čo, Boro, keď už obaja vieme, ako v Nime hrať najlepšie,
pozmeňme pravidlá. Dohovorme sa, že ten, čo ťahá, móže brať nielen
1, 2 a 3, ale aj 4 zápalky. Čo ty na to?

— Nedbám, můžeme to vyskúšať, privolil Boris, lebo nevedel, že
Anka si doma naštudovala aj túto hru. Anka ihneď zahájila. Vzala
2 zápalky. Partia prebiehala takto

A B A B A B A
17 — 15 —> 12 — 10 —> 9 > 5 —> 3 > 0.

Boris hral pomaly, nad každým tahom rozmýšlal. Anka ťahala ako bez
rozmýšlania. Napriek tomu vyhrala. Boris sa nenazlostil. Pochopil, že
padol do pasce, pretože Anka si určite aj tůto hru pripravila. V priebehu
hry vytušil aj to, že treba hrať tak, aby pre Anku ostalo na kope 0, 5,
10, 15 alebo 20 zápaliek. Práve táto nová znalosť dovolila Borisovi
potlačit zlosťa osnovať protiúder. Nebadane pridal ku kope zápaliek na
stole dalšie 3, takže na kope bolo tentoraz už 20 zápaliek.

— Dobre, prvů partiu si vyhrala. Hráme odvetu, povedal Boris.
— Ak ti bolo málo jednej prehry, nedbám, odpovedala Anka. Netu

šila, že teraz do pasce lezie sama. Mysliac si, že na kope je póvodných
17 zápaliek, zobrala 2. Priebeh partie vyzeral takto

A B A B A B
20 — 18 —> 15 —> 13 > 10 —> 8 > 5.

V tejto situácii sa Anka zháčila.
— Ako to, že je ich páť * Tu čosi nesedí?
— Čo ti nesedí? Cítiš prehru, tak kTučkuješ.Nevieš prehrávať, tak je

to, povedal Boris víťazne a rozosmial sa. Jeho smiech nakazil aj Anku
a Boris priznal svoj podfuk. Medzi sůpermi opáť zavládlo ovzdušie pria
telstva. Rozhodli sa spoločnepreskůmať iné varianty Nimov.

— Určíme si pravidlá: aké počty zápaliek móže hráč brať v jednom
tahu a kolko zápaliek je na začiatku na kope. Potom budem hladat
najlepší spósob hry, povedala Anka.

— Podla mňa, pridal sa Boris, bude stačiť uviesť iba počet zápaliek,
ktoré móžeme brať v jednom ťahu. Veď iba od toho závisí, ktoré situá
cie sú kritické.

— Máš pravdu, súhlasila Anka. Doposial poznáme dvoch Nimov.
V póvodnom bolo možné brať 1, 2, alebo 3 zápalky a kritické pozície
boli všetky štvornásobky. V druhom Nime bolo možne brať 1, 2, 3,
alebo 4 zápalky. Kritické pozície tu boli všetky páťnásobky.

— Vieš čo, zapíšeme si to stručne takto, navrhol Boris a písal
branie (1, 2, 3) =>kritické pozície sú 0, 4, 8, 12,..., 4n,...

branie (1, 2, 3, 4) — kritické pozície sů 0, 5, 10,..., 5n,...
Tůto skromnů tabulku rozšířili priatelia o ďalšie prípady. Prvé dva

šli lahko, tretí bol zovšeobecnením všetkých predchádzajúcich. Najviac
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práce dali posledné dva prípady. Pre toho, kto by chcel skůsiť zmerať
svoje sily s Ankou a Borisom, uvádzame ich skůmanie vo forme úloh.
Riešenie nájde čitatel na str. 96.

Úloha 1. Nájdite kritické pozície pre branie (1, 2).
Úloha 2. Nájdite kritické pozície pre branie (1, 2, 3, 4, 5, 6).
Úloha 3. To isté pre branie (1, 2, 3,..., k); číslo k pevne dané.
Úloha 4. Nájdite kritické pozície pre branie (1, 4).
Úloha 5. Nájdite kritické pozície pre branie (1, 6).

Další úloha pro čtenáře

Ukažte, že existují kladná iracionální čísla a, b taková, že a? je racio
nální.

Předkládáme tuto úlohu čtenářské obci a budeme rádi, když nám
pošlete své řešení. Pište do redakce našeho časopisu, Praha 1, ul. M. D.
Rettigové 4, PSČ 116 39. Pěkné řešení rádi otiskneme.

J. 8.

NAŠE SOUTĚŽ

Také letos vypisuje redakce Rozhledů spolu se Státním pedagogickým
nakladatelstvím v Praze soutěž o ceny v řešení úloh z matematiky,
fyziky a konstrukční geometrie. Této soutěže se mohou účastnit 1 ko
lektivy z téže třídy, maximálně trojčlenné. Při případném umístění má
ovšem kolektiv nárok na jedinou cenu.

Všeobecnépokyny řešitelům

Řešení každé úlohy pište čitelně (nejlépe strojem) na zvláštní list
formátu A4, a to vždy po jedné straně. Nahoře vlevo na každém listu
uveďte své celéjméno, třídu 1 školu, kde studujete, a nakonec svou byto
vou adresu 1 se směrovacím číslem. Každý kolektiv uvede tyto údaje
pro každého svého člena.

Nejdříve napište text dané úlohy a potom pište přehledně její řešení.
Toto řešení pište výstižně, stručně, ale jasně; neužívejte zbytečně různé
symboly! Dbejte na platnou terminologii a symboliku. Připojujete-li
k řešeníněkteré úlohy obrázky, narýsujte je pečlivě a čitelně je popište.
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Úlohy k řešení

Matematika

V tomto čísle otiskujeme zatím 4 úlohy z matematiky. Tyto úlohy
nejsou příliš obtížné; k jejich řešení stačí znalosti učiva v rozsahu prv
ního ročníku gymnázia nebo jiné střední školy. Řešení všech čtyř úloh
zašlete nejpozději do 10. ledna 1981 na adresu redakce Rozhledů mate
maticko-fyzikálních, která je uvedena na druhé straně obálky každého
čísla Rozhledů. Všech úloh bude celkem 12; další otiskneme v příštích
dvou číslech Rozhledů.

1. Dány jsou rovnice
x3+ (p+ I)a? + 22 —4 =0,

2a3+-pů —x —2=0,

v nichž z je neznámá a p je reálné číslo. Nalezněte to číslo (parametr)
p, pro který mají obě dané rovnice týž racionální kořen.

Jan Fráňa

2. Nájdite 20 za sebou idůcich zložených prirodzených čísel menších
než 10 000 000.

Martin Gavalec

3. Pravoúhlý tečnový lichoběžník ABCD má velikosti základen a, c
(a > c) a poloměr vepsané kružnice r; dokažte, že platí:

ČC —Z < Dr<
|/ a Vac

Stanislav Horák

4. Nechť x, y, z jsou vesměs reálná čísla; dokažte, že potom platí:
a)je-lia*-x1y+ y=0,jexz=y=0;
b)jeliaž—Ty--y2=0,jez=y=0;
c) je-lix*+-y*—0, jex+y=0;
d) je- x*+ y* + 23—3ryz —0, je buď 4+ y+ 2=0 nebo z =
= y=z.

" Eml Kraemer

Fyzika

V letošním ročníku Rozhledů bude otištěno celkem 8 úloh z fyziky.
V tomto číslejsou uvedeny 2 úlohy; další budou otištěny v příštích třech
číslech Rozhledů. K vyřešení všech úkolů stačí znalosti středoškolské
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7 Obr.1

+MATC SO 72
fyziky a trochu matematiky bez diferenciálního a integrálního počtu.
Úkoly budou různorodé; některé budou snad zajímavé, jiné budou
obsahovat rozbor různých situací nebo dějů, které se zdají jednoduché,
ale nejsou (anebo obráceně), některé budou obsahovat i tzv. „„chytáky“,
takže půjde někdy o úlohy, které nelze zařazovat do vážných a důstoj
ných soutěží, jako je např. fyzikální olympiáda.

Chtěli bychom, abyste poznali, že fyzika je nejen užitečná, ale také
zajímavá, občas napínavá a někdy i zábavná. Řešte úlohy sami, vezmě
te si na pomoc učebnici a nebude-li to stačit, poraďte se se svými přáteli
nebo přítelkyněmi, především však se svými učiteli. Řešení prvních
dvou úloh zašlete do 20. prosince 1980 na adresu redakce Rozhledů ma
tematicko-fyzikálních, která je uvedena na druhé straně obálky každého
čísla Rozhledů.

1. V zahradním bazénu se svislými stěnami a s obdélníkovým dnem
o rozměrech 5m X 1,3m plave pramice o hmotnosti mp = 70 kg,
naložená železným šrotem o hmotnosti m — 300 ko. Zjistěte, jak se
změní výška hladiny vody v bazénu, jestliže železo naházíme z pramice
na dno bazénu. Předpokládejte, že hladina vody je tak hluboko pod
okrajem bazénu, že voda z něho nevyteče.

Nejprve napište odpověď a potom proveďte důkaz.

2. Pokusná kabina byla urychlena raketovým motorem na úseku AB
(viz obr. 1) a dále se volně pohybovala v tíhovém poli Země po trajek
torii t,. Její pohyb byl translační; podlaha svírala s vodorovnou rovinou
stálý úhel o velikosti «. Během pohybu kabiny bylo v bodě C vymrštěno
šikmo vzhůru těleso T' a pohybovalo se po trajektorii ť,. Považujte
vztažnou soustavu spojenou s povrchem Země za inerciální, zemské
tíhové pole za homogenní (g — 10m.s“?) a odpor vzduchu zanedbejte.
Určete tvar trajektorie tělesa T' ve vztažné soustavě O'z'y'z pevně
spojené s kabinou.

Nejprve napište odpověď (trajektorie tělesa T' v soustavě O'cyz
je...) a potom proveďte důkaz.

Ivan Šantavý
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Řešení úloh minulého ročníku Rozhledů

Matematika

1. Určete reálná čísla m, n tak, aby rovnice
X3+ 3x3+ ma? —28x +- n=0

měla trojnásobný kořen.
(Došlo 9 řešení) Jan Fráňa

Upravené řešení Petra Itsoňky, II. D, gymnázium v Olomouci-Hejčině:
Jestliže daná rovnice má trojnásobný reálný kořen k,, pak i zbývající

kořen k; je reálný. Rovnici lze potom napsat ve tvaru
(x —kyj (r— k;)=0,

který po provedení naznačených početních výkonů zní takto:

x* — (3ky + kz)e? + (3kž + 3kyko)xž— (ki + 3kiko)z + kik, = 0.

Z tohoto tvaru a z dané rovnice plyne, že platí tyto rovnice:

—3k,—ks =3, (1)
3k3+ 3k,k, = m, (2)

—kš — 3k2k, — —28, (3)

kiko = n (4)

Z (1) plyne, že je kp — —3 — 3k; z toho a z (3) dostaneme po úpravě
rovnici

8kj + 9ki + 28—=0,
kterou lze napsat takto:

8(kš+ 8) + Ak —4)—0,

(ky+ 2) (8kž — 7k, + 14) =0

Tato rovnice má jediný reálný kořen k; — —2; z (1) pak plyne, že je
k, = 3. Podle (2) a (4) pak zjistíme, že je m = —6, n = —A.

2. Dva shodné obdélníky o rozměrech a, b jsou na sebe položeny tak,
že se kryjí. Jeden z nich otočíme kolem jejich společného středu tak,
že po tomto otočení je jejich průnikem rovnoběžník. Kromě tohoto
průniku zbývají potom z každého. obdélníku ještě dvě jeho části. Jak
velký je úhel otočení, jestliže každá z těchto částí má týž obsah jako
průnik obou obdélníků * Zjistěte nutnou a postačující podmínku pro to,
aby úloha měla řešení.
(Došlo 10 řešení.) Stanislav Horák
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CX Obr. 1

Obr. 2

4

Upravené řešení Ladislava Zstilinszkého,III. D G Nové Zámky:
Představme si, že daný obdélník ABCD je již v poloze A'B'C'D',

tj. otočený kolem středu S o úhel «. Průnik obou obdélníků je koso
čtverec KLMN (Popis jeho vrcholů si v obr. 1 doplňte.) a druhé části
obdélníků jsou shodné lichoběžníky. (Mohou to být i shodné pravoúhlé
trojúhelníky, ale tohoto případu si všimneme zvlášť.) Označme
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|AK|=|CM|=x, (LB)= |DN|=z, |KL|=|MN=y
Podle textu úlohy platí

S(KLMN)= SLBCM),
tj.

1 1

dW=z(t+9)boy=z(zta) (1)

Vidíme, že střední příčka lichoběžníku LBCM (a také zbývajících tří
lichoběžníků) je rovna straně kosočtverce KLMN Dále

S(KLMN) = 5 S(ABOD),

| ]
4 yd >y=30 (2)

Odtud vyplývá (obr. 2) tato konstrukce lichoběžníku A'B'C'D' (za
předpokladu, že je dán obdélník ABCD):

l
1. Sestrojímekružnicik = (8; z)
2. Sestrojíme střední příčku obdélníku ABCD, která je rovnoběžná

s delší stranou tohoto obdélníku.

3. Průsečík této osy se stranou BC označíme X a na polopřímce XS
l

sestrojímebod Y tak, aby |XY| = 34
4. Z bodu Y vedeme tečnu / ke kružnici k. Na ní leží strana A'B'

otočeného obdélníku A'B'C"D' Další postup je již snadný.

Nakonec je potřebí si všimnout několika případů.

a) a > 3b a potom |SY
l

> a) Z bodu Y lze sestrojit dvě tečný ke
kružnici k, a je tedy možnésestrojit i dva otočené obdélníky. Jeden od
povídá otočení o úhel « a druhý o úhel (180“ — «). Pro úhel « platí

6.. 3sina= —=.
a

l
b) a = 3b a potom |SY| = z) V bodě Y existuje pouze jedna tečna

kružnice k a existuje pouze jeden obdélník A'B'C"D', který odpovídá
otočení o úhel 90“.

l
c) a < 3b a potom |SY| <% b a z bodu Y nelze sestrojit žádnou

tečnu ke kružnici k. Obdělník A'B'C'D" neexistuje.
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Z této úvahy je patrno, že nutná a postačující podmínka pro existenci
obdélníka A'B'C"D' žádaných vlastností je a = 3b.

Zbývá ještě si všimnout případu, kdy místo lichoběžníku LBCM
dostaneme pravoúhlý trojúhelník LBC. Označíme-li

AL|=y, |EB|=a—y,
pak (Pythagorova věta)

21 bža—yhbb—=yp>y=5. (8)2a

Dále platí

S(LBC)= z S(4BOD),

jinak psáno

l (a — y)b= ! b -I 42 y ——-7 >Y- 3 a ( )

Ze vztahů (3), (4) máme Z+8L,24.3
z čehož

až — —3?

Odtud je patrno, že případ, kdy mimo průnik by existovaly pravoúhlé
trojúhelníky, je nemožný.

Fyzika

1. Vypočítejte zrychlení a dobu, za kterou sjede těžké těleso po na
kloněné rovině svírající úhel při základně « — 45“, bylo-li vypuštěno
z výšky 4-— 2 m. Při výpočtu vezměte v úvahu, že mezní úhel, při

> w . W

nejprve obecně a potom číselně.
(Došlo 12 řešení.) Zdeněk Janout

Řešil Petr Eisler, II. C, gymnázium Havlíčkův Brod :
Nejprve jsem určil součinitel smykového tření f. Tíha daného tělesa,

které leží na nakloněné rovině s úhlem 6 při základně, se rozkládá na
dvě složky (viz obr. 1):

G, = G.sinf, G; —G.cosf
Protože úhel 6 je mezní úhel, při kterém je těleso na nakloněné rovině
ještě v klidu, je třecí síla G;.f číselněrovna složce G,. Platí:

G1= G.Í,
po dosazení G.snB=G ocosB.f
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Obr. 1 AT=s BI=h

Obr. 2

Odtud dostáváme pro součinitel smykového tření vztah:
f= tef

Tíha G tělesa, které leží na nakloněné rovině s úhlem « při základně,
se rozkládá na složky F, a F'; (viz obr. 2):

F, =G.sn«, F,—=G oos«.
Výsledná síla F', která určuje pohyb tělesa po nakloněné rovině, je rovna
velikosti složky JF, zmenšené o působení třecí síly F',. f.
F = F,— Fy. f = G.sin a —(.cos «.tg B —m.g(sin « —cos «.tg B),

kde m je hmotnost tělesa a g je gravitační zrychlení.
Podle Newtonova pohybového zákona platí, že síla je součin hmot

nosti a zrychlení; zrychlení tedy určím jako podíl síly a hmotnosti.
Označme hledané zrychlení a, pak:

F
a=—= g(sin« —cos«.tg P)Ů

Dráha, po které sjede těleso až na vodorovnou podložku, je rovna:
h

8 = —sin «
Současně

a.t?8=3-,
kde ťoznačuje dobu. Porovnáme-li pravé strany výše uvedených rovnic,
dostáváme pro čas / vztah:

=- | 2h-|asna.| glsina—cosa.tgB)sina



Výpočet pro zadané hodnoty:

a = glsin a —00s «.tg B) = 9,81(0,7071 —0,7071.0,57735) —2,932 m .s“*,

2 2.h ů
— glsina —cosa.tgB)sina ©

= 3 2 = 1,93 s?,
9,81(0,7071 — 0,7071.0,577357)0,7071

É — 1,389 s.

Závěr : Doba, za kterou sjede těžké těleso po nakloněné rovině, je

= V 2 AhÚ=|KL =
a.sin« g(sin « — cos « tg B)sin «

Zrychlení pohybu je
a = glsiina— cos« tg G)

Pro zadané hodnoty je a = 2,932 m .s“?, £= 1,389 s.

2. K elektrodám deskového kondenzátoru, umístěného vertikálně
(obr. 3) v homogenním gravitačním poli, je přiloženo střídavé napětí
vytvářející elektrické pole o intenzitě B — A cosořť.

L

E

z Obr. 3

a) Najděte rovnici, která popisuje dráhu elektronu pohybujícího se
mezi deskami kondenzátoru se započtením tíže.

b) Sestrojte graf této dráhy.
Při výpočtu předpokládejte, že na počátku je elektron v klidu a je ve
vzdálenosti L od nejbližší deskové elektrody, přičemžje L natolik veliké,
že v libovolném časovém okamžiku elektron nedosáhne deskových
elektrod. Iimotnost elektronu je m, náboj e.
(Došlo 5 řešení.) Zdeněk Janout

Upravené řešení kolektivu 4. D, (Jiří Kubát, Jiří Kovanda), G Teplice :
Za počátek souřadnic volíme počáteční polohu elektronu, osu zr vo

líme kolmo k deskám kondenzátoru a osu y kolmo dolů. Pohyb elektro
nu určíme řešením Newtonovy pohybové rovnice

ma —=F, (1)
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Obr. 4

Ve vztahu (1) je vektor a vektorem zrychlení, ve vztahu (2) je vektor
Fg vektorem časově proměnné elektrické síly a vektor F; je vektorem
konstantní tíhové síly. Rovnici (1) rozepíšeme pro složku z a složku y.
Vektory a, Fg a F; mají složky:a=(ž),| FE=(eAcosat,0),| Fx=(0,mg),
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„Ar 2 dy.. ,
kde z = AB Ya jsou složkyzrychlení.Dosadíme-liza náboj
elektronu € = —€, kde © —=1,6.1071%C, dostaneme rovnice pro složky
Xa y ve tvaru:

ML= —ed cosoř, (3)

mý = m (4)
Integrací rovnic (3) a (4) a užitím počátečních podmínek — tj. v čase
f = 0 je elektron v klidu vy = £ = 0, vy = = 0 a leží v počátku souřad
né soustavy r —0, y— 0 -. dostáváme parametrické rovnice dráhy
elektronu:

A.
= 2 (coswtf— L), (5)

=: f? 6y=3) (6)

Vyloučením parametru f z rovnic (5) a (6) dostáváme hledanou rovnici
dráhy elektronu

A.e dy
x — ně [ros|/ 2 —1) (7)

nebo ve tvaru y = f(x):
2

y= 38 arccos*Í + 4 ).
Graf dráhy elektronu je ukázán na obr. 4. Body obratu O, A, B,...
mají souřadnice

l ZV
0, —g1—|I (2k)*],

2 lo

body obratu A", B',... mají souřadnice

A.e 1 V o

kdek = 0,1,2.....
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olympiády

K některým úlohám 29. ročníku matematické
olympiády - kategorie A

RNDr. LEO BOČEK, CSc., UK Praha

V konkurzu úloh pro matematickou olympiádu byla přijata úloha:
1979

Dokažte, že součet S = X k(k + 1) (k + 2)...(k + 1979) je dělitelný
. k=1

číslem 198017.Uloha měla být zařazena mezi úlohy celostátního kola
MO. V připojeném autorském řešení se užilo toho, že

S. /1980 3958
1980!= (1980)+ + Bo)

a pak byl použit vztahbr) +(t-tkt)
n n n n+4 1

který se dá dokázat lehce matematickou indukcí podle k. Je tedy součet
S dělitelný číslem 1980!, protože

S — 1980! (951

Dělitelnost čísla 1980! číslem 1980'" se dokázala tak, že se číslo 1980
rozložilo sedmnácti různými způsoby na součin dvou přirozených čísel
tak, aby se žádný činitel neopakoval, například 1980 — 1.1980, 1980 =
= 6.330, 1980 —44.45 atd, přičemž se každý činitel vyskytuje ve
všech 17 součinech jen jednou. A protože každý z těchto činitelů je
nejvýše roven číslu 1980,vyskytuje se v součinu 1.2.3.....1979.1980 —
—=1980!. Tím je skutečně dokázáno, že číslo 1980! je dělitelné číslem
198017a proto je také součet S dělitelný číslem 1980"". „„Vada““úlohy
spočívala v tom, že se dá dokázat lehce tvrzenísilnější. Mezičísly 1, 2,...,
1980 je totiž 1980 11 — 180 čísel dělitelných jedenácti, z nich je
1980 121 — 16 dělitelných číslem 11? a číslo 1331 se rovná 11*.Je proto
číslo 1980! dělitelné číslem 11*%7.Podobně se dokáže dělitelnost čísla
1980! čísly 5197,91973 41973 protože 1980 — 11.5.9.4, je tím dokázána
dělitelnost čísla 1980! dokonce číslem 1980"97.Přitomje číslo 197 maxi
málním exponentem, pro který příslušná mocnina čísla 1980 dělí číslo

1981
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1980!. Také se nám nelíbilo, že se dokazuje dělitelnost součtu užitím
neobvyklého vzorce pro součet kombinačních čísel, když se dá stejným
způsobem dokázat dělitelnost každého sčítance. Proto se úloha upravila
nejdříve na tvar: Najděte největší celé číslo m, pro které je číslo 1980!
dělitelné číslem 19807*.A protože to je úloha příliš jednoduchá, přešlo
se k obecnější verzi, ve které se číslo 1980! nahradilo součinem
(k + 1).(k + 2)...(k + 1980),k celé nezáporné číslo.Jenže v tomto pří
padě závisí exponent m podstatně na k a popis toho, jak k danému číslu£
vypočíst číslo m, je zase příliš složitý. Byla proto nakonec zařazena
úloha ve znění: Dokažte, že pro každé celé nezáporné číslo k je součin
(k + 1) (k + 2)...(k + 1980) dělitelný číslem 1980197.Tvrzení se doká
že zcela analogicky, jako jsme dokázali dělitelnost čísla 1980! číslem
1980197.Úloha to tedy byla velmi snadná a na plný počet bodů ji vy
řešily asi tři čtvrtiny soutěžících. Na druhé straně tři žáci „,dokázali“,
že tvrzení neplatí. Jeden z nich to odůvodnil tím, že se číslo 1980 nedá
napsat 197 různými způsoby jako součin dvou přirozených čísel (roz
klady 20.99 a 99.20 nutno vzít za stejné). To je sice pravdivé tvrzení,
ale neplyne z něho nedělitelnost čísla 1980! číslem 1980'97. Nesprávně
předpokládal, že z platnosti tvrzení plyne i pravdivost obráceného
tvrzení. A na závěr ještě jedna otázka: jaký je největší počet různých
rozkladů čísla 1980 na součin dvou přirozených čísel? Je jich sedmnáct“

Úloha o rovnoramenném lichoběžníku, původně navržená do II. kola,
byla nakonec zařazena do IIT. kola. Její text zní: Najděte velikosti stran
rovnoramenného lichoběžníku, který má nejdelší stranu 13 cm, obvod
28 cm a obsah 27 cm?. Existuje takový lichoběžník, předepíšeme-li
obsah 27,001 om? Otázka nakonec tam byla vsunuta jako návod k ře
šení, které mohlo být třeba takovéto: Kdyby byla délka ramen 13 cm,
byl by součet délek obou základen 2 em a protože výška lichoběžníku
je menší než délka ramene, byl by obsah menší než 13 em*.Je tedy délka
větší základny 13 cm, délku ramene označme z a délku druhé základny
y. Pak je 2x + y = 15a pro výškuv lichoběžníku platí 40%+ (13 —y)*=
—=4x? (nakreslete si k tomu obrázek). Odtud plyne v? — 2x — 1 a pro
obsah P lichoběžníku platí

l
P = 2 (I3+ yb, tedy P? = (14 —1)?*(2x — 1),

15 v

přitomje l < 1 < 7 Podle návodu budeme asi muset ukázat, že P
nemůže být větší než 27, odhadneme proto výraz P? shora. Užijeme
k tomu nerovnosti mezi geometrickým a aritmetickým průměrem tří

a-+b-+ c
3nezáporných čísel: Vabe< . Dosadíme-li a —b=14— v,

c = 2x — I, dostaneme P? < 27?, přičemž rovnost nastane právě jen
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tehdy, jsou-li si čísla a, b, c rovna, tedy když 14 — x = 2x — L. Pak je
X = 4 =5 a lichoběžník o stejných vlastnostech s obsahem 27,001 cm?
neexistuje. Ti, kteří řešili přípravnou úlohu A-P-1 a pamatovali si její
výsledek, měli práci usnadněnu. Rovnoramenný lichoběžník je totiž
tětivový, dá se mu opsat kružnice a pra obsah tětivového čtyřúhelníku
se v přípravné úloze odvodil vzorec
16P?= (—a-+-b—-c+d)(a—b+c+d)(a+b—c+d)(a+b+c—d),
kterého bylo možno s výhodou použít (a, bd,c, d jsou velikosti stran).
Pomocí tohoto vzorce se dala také řešit jednodušší úloha, která byla
místo ukázané úlohy o lichoběžníku zařazena do II. kola: Najděte
všechny konvexní čtyřúůhelníky,pro které je součet délek dvou stran 6,
součet délek zbývajících dvou stran je 8 a obsah je 12. Bez užití výsled
ku přípravné úlohy se mohlo postupovat takto: Má-li čtyřáhelník ABCD
požadované vlastnosti, má je i čtyřúhelník ABC"D, kde C' je bod sou
měrný k bodu C podle osy úsečky BD (opět si nakreslete obrázek).
Jestliže v čtyřúhelníku ABCD byl součet dvou protilehlých stran 6
a součet zbývajících protilehlých stran 8, bude v čtyřúhelníku ABC'D
součet dvou sousedních stran 6 a součet zbývajících dvou sousedních
stran 8. Budeme tedy dál předpokládat, že se jedná vždy o součet
sousedních stran. Čtyřúhelník ABCD, pro který je |AB| + |BC| = 6,
má obsah nejvýše roven obsahu čtyřůhelníka AB'CD, pro který je
(4B'| = |B'C| = 3 a rovnost platí jen v případě B ==B' To vyplývá
z toho, že právě jen vedlejší vrchol elipsy má od hlavní osy elipsy nej
větší vzdálenost. Můžeme zatím shrnout: Ze všech čtyřůhelníků ABCD,
pro které je |4B| + |BC| = 6, |AD| + |CD| = 8 a body A, C jsou
pevné, má největší obsah ten, pro který je |4B| = |BC| = 3, |AD| =
= |CD| = 4, tedy deltoid. Z těchto deltoidů má zase největší obsah ten,
(měníme-li body A, B, C), pro který je trojúhelník BAD pravoúhlý. Se
strojíme-li k němu čtyřůhelník ABC"D konstrukcí popsanou na začátku
řešení, dostaneme obdélník o obsahu 12. Z toho plyne, že úloha má prá
vě dvě řešení: obdélník o stranách 3 a 4 a deltoid, složený ze dvou pra
voúhlých trojúhelníků o stranách 3; 4; 5.

Ještě k anketě řešitelů matematické olympiády

Náš časopis otiskl v listopadovém čísle minulého ročníku osm otázek,
které adresoval ústřední výbor matematické olympiády všem řešitelům
této soutěže. V článku byla výzva, aby se k otázkám zájemci vyjádřili.
Tytéž anketní otázky dostali v uplynulém období i účastníci některých
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soustředění matematické olympiády a poslali jsme je i několika středo
školským studentům, o nichž víme, že mají o soutěž zvláštní zájem.

Odpovědi, které došly, zpracoval jednatel RNDr. Antonín Vrba, CSc.
a předložil je ústřednímu výboru MO na jeho schůzi v Bílovci v květnu

Wy?
1980. Děkujeme všem, kteří se ozvali, a těšíme se na další spolupráci.

J. 8.

z nových knih

Antonín Vrba:

KOMBINATORIKA

Škola mladých matematiků, sv.
45. Vydal ÚV matematické olym
plády v nakladatelství Mladá fron
ta, Praha 1980, stran 130, obr. 5,
cena brožovaného výtisku 8 Kčs

Kombinatorika se kdysi krčila
na pokraji školských osnov, s její
výukou si nevěděl rady mnohý
profesor a studenti ji neměli příliš
rádi. Změny ve středoškolské ma
tematice, jež přinesla nedávná do
ba, posunuly však tuto partii do
popředí zájmu a daly jí novou
tvářnost. S rozvojem počítačů se
zvýšená pozornost věnuje diskrét
ním strukturám a také lingvistika,
chemie, biologie, fyzika a spojová
technika pociťují potřebu zkoumat
obecné kombinatorické principy.

Škola mladých matematiků, kte
rá před léty vznikla pro potřeby
matematické olympiády, věnuje
kombinatorice svůj nejnovější sva
zek. Studenti gymnázií se zaměře
ním na matematiku budou prvních

pět kapitol knížky trochu znát,
neboť se podobají učebnici, kterou
pro ně A. Vrba před časem napsal.
Ve zmíněných kapitolách jde o po
řadí, variace a kombinace bez
opakování 1 s opakováním a tyto
stránky by měli číst zvláště ti
studenti, kteří dosud ve škole
kombinatoriku neměli. Další část
textu už vybočuje ze školních
osnov, i když přihlíží ke schopnos
tem začátečníků. V šesté, sedmé
a osmé kapitole se probírá princip
inkluze a exkluze a devátá se vě
nuje několika důležitějším úlohám,
které mají určitý význam pro teorii
pravděpodobnosti, teorii informa
ce a statistickou fyziku. Do kapi
toly závěrečnévybral autor soubor
kombinatorických úloh olympij
ského charakteru, přičemž sáhl do
zahraničních pramenů. Celkem je
v knížce 29 úloh s úplným řešením
a některé z nich se řeší dokonce
dvěma různými způsoby. Brožura
obsahuje i větší množství cvičení,
jejichž výsledky se najdou v závěru
svazku.

Jiří Sedláček
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Chybná trefa

Lord Kelvin!) prováděl tradičně při svých přednáškách pokus, při
němžstřílel na veliké balistické kyvadlo. Pušku nabíjel značnou dávkou
prachu, kalibr byl veliký, asi půl coule. Studenti to považovali za
vrcholný okamžik kursu. Jednou střelil chybně, a to tak, že kulka prole
těla zdí a tabulí ve vedlejší posluchárně. Když tam velmi znepokojený
Kelvin vběhl, našel docenta u tabule nezraněného. Studenti však volali:
„Chybná trefa — zkuste to ještě jednou, Bille!“

Petr Hmlička

Dvě úlohy

1. Číslicové zápisy čísla 142857.m jsou čímsi pozoruhodné pro n = 1,2,
3, 4, 5, 6. Vyzkoumejte, v čem to je a proč to je. Sedminásobek daného
čísla má také svou zvláštnost.
Objevíte další ?

2. Snadno ověříte, že platí tyto výroky o rovnosti čísel:
37.(3+ 7)—3.3.34 7.7.7
48.(4 + 8) —4.4.4 + 8.8.8

Jistě najdete způsob tvoření obdobných číselných výrazů pro jiné
dvojice než 3 a 7, 4 a 8. Nemusíjít jen o čísla jednociferná, například
147.(14 + 7) = 14.14.14 + 7.7.7. Objevíte dalších pět příkladůt

Riešenie úloh IT. časti seriálu O matematických hrách
1. Kritické pozície sů 0, 3, 6, 9,... 3n,... (t.j. trojnásobky).
2. Kritické pozície sú 0, 7, 14,..., 7n,... (t.j. sedemnásobky).
3. Kritické pozície sú 0, (k + 1), 2(k + 1),..., (k -+ I)n,... (t.j. (k + 1)

-násobky).
4. Kritické pozície sú 0, 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17,... Sú to čísla dvoch dru

hov: „„páťnásobky“ a „„páťnásobky plus dva““. Symbolicky móžeme
tůto množinu zapísať ako zjednotenie
iSn; ne Nu fn + 2; ne N), kde N = (0, 1, 2, 3,...) je množina
všetkých prirodzených čísel, medzi ktoré rátame i nulu.

5. Kritické pozície sů 0, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25,... Symbo
lický zápis tejto množiny je (7n; ne N?U(7n + 2; neN)uf7n + 4;
neN.

1)William Thomson (1824—1907), Lord Kelvin of Largs, od svých 22 let
profesorem na universitě v Glasgow.
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SLOVNÍČEK

VTALSKO-ČESKÝ (POKRAČOVÁNÍ)

ottica ž
— geometrica
— fisica
— fisiologica
ott1co
otto
ottuso
ovale
ovale m

p greco (1)
pantografo m
parabola ž
paraboliico
paraboloide m
— eilittico
— iperbolico
paralasse m
parallela ž (retia, curva)
parallelopipedo m
— rettangolo
parallelo
parallelogrammo m
paramagnetismo m
parametrico
parametro m
parentest ž
— guadre
— ronde

DATTAMPÁAl ýYT
ten ZVATUTOASAVETÍ

optika
— geometrická
— fyzikální
— vidění
optický
osm
tupý
oválový, vejčitý
ovál

P

Ludolfovo číslo
pantograf
parabola
parabolický
naraboloid
— eliptický
— hyperbolický
paralaxa
rovnoběžka
rovnobčžnostěn
kvádr
rovnoběžný
rovnoběžník
paramagnetismus
parametrický
parametr
závorky
— hranaté
— okrouhlé (kulaté)



pari
paritá ž
parsec m
parte ž
— dell'insieme
particella ž
particolare
parziale
passo m
pellicola ž
pellicolare m (effetto)
pendenza ž
pendola ž
pendolo m
pennello elettronico m
pentaedro m
pentagono m
— regolare
pentodo m
percento m
percentuale
percentuale m
perchě
perció
perfetto
perielio m
perigeo m
perimetro m
periodicita ž
periodico
periodo m
— di un numero periodico
periscopio m
permanenza ž
permeabilitá magneticaŽ
permutazione ž
perpendicolare
perpendicolare ž (retta)
perpendicolaritá ž

stejný, rovný; sudý
stejnost, rovnost; rovnoměrnost
parsek (astronomická délk. míra)
část
— množiny, podmnožina
částice
zvláštní
částečný, dílčí
krok, výška závitu
film
skinefekt
spád (přímky, roviny)
kyvadlové hodiny
kyvadlo
svazek elektronů
pětistěn
pětiúhelník
— pravidelný
pentoda
procento
procentový
procentovásazba, úroková míra
protože
proto
dokonalý
přísluní, perihelium
perigeum
obvod
periodičnost
periodický
perioda
— desetinného zlomku periodickéh
periskop
trvání; znaménkový sled
macnetická permeabilita
permutace
kolmý; svislý
kolmice
kolmost
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225 let Moskevskéstátní univerzity
M. V. Lomonosova

RNDr. JIŘÍ MÍDA, UK, Praha

Jednu z dominant Moskvy tvoří skupina budov na Leninských ho
rách, jejíž ústřední výšková budova se vypíná do výše 240 metrů, má
22 pater a vrcholí pěticípou hvězdou ve věnci z klasů. Zde sídlí Mos
kevská státní univerzita M. V. Lomonosova. O vybudování toboto
univerzitního areálu rozhodla sovětská vláda v roce 1948 a stavba se
uskutečnila v letech 1949 až 1953. Univerzitní budovy mají 45 tisíc
místností a celková délka chodeb je asi 35 kilometrů. Univerzitu nyní
vvoří 16 fakult, na kterých studuje 40 tisíc studentů, z nichž několik
tisíc je z více než 100 zemí světa.

Před hlavní univerzitní budovou stojí bronzová socha zakladatele
moskevské univerzity Michaila Vasiljeviče Lomonosova (1711—-1765),
vůdčí osobnosti ruské vědy v polovině 18. století. Byla to doba po vládě
Petra I., kdy do Ruska pronikaly myšlenky osvícenců. M. V. Lomono
sov vědecky pracoval v přírodních vědách, filozofii, historii a filologii
a zároveň byl básníkem. Jeho jméno v názvu univerzity má největší
možné oprávnění: nebyl jen jejím zakladatelem, ale v pravém slova
srnyslu tvůrcem. Dal jí totiž počáteční charakter a zaměření.

V lednu 1980 uplynulo 225 let od vydání nařízení o založení univer
zity. Slavnostní otevření se uskutečnilo až 7. května*) roku 1755. Uni
verzita měla pouze tři fakulty: filozofickou, lékařskou a právnickou.
V Evropě býlo tehdy zvýkem, že univerzity měly vedle těchto tří fakult
ještě fakultu bohosloveckou. V Moskvětato fakulta nevznikla zásluhou
Lomonosova, který byl stoupencem osvícenských myšlenek. V podmín
kách nevolnického Ruska byla univerzita velmi demokratická. Studo
vali zde i posluchači prostého původu. Jinak tomu ani nemohlo být,
vždyť sám I.omonosov byl synem rybáře z dalekého severu přímořského
Ruska.

Moskevské univerzitě je 225 let. Její posluchači, profesorský sbor
a absolventi sehráli významnou roli v dějinách své země, a to nejen ve
vědě. V době Velké vlastenecké války odešlo do boje proti fašistům
dobrovolně tři tisíce studentů a přednášejících a např. mechanicko-ma
tematická fakulta dala zemi sedm nositelů titulu hrdina Sovětského
svazu a jednoho nositele titulu hrdina Jugoslávie.

*) V Rusku se tehdy používal juliánský kalendář, podle něhož byl 26.
duben.
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Moskevská univerzita vždy pečovala o střední školství. Současně
s univerzitou vznikla v Moskvě dvě k ní přidružená gymnázia, která byla
přípravkami pro univerzitní studium. Taková gymnázia se v poslední
třetině 18. století postupně zakládala i v dalších městech. Péče o středo
školáky pokračuje i dnes, samozřejmě v jiných formách. Tak např. od
roku 1935 mechanicko-matematická fakulta organizuje školní matema
tické olympiády a středoškolské matematické kroužky. Na počátku
šedesátých let vznikla při univerzitě fyzikálně-matematická internátní
škola. Zapomenout nelze ani na dálkovou matematickou školu pro stře
doškoláky. Název není bohužel přesný, neboť nevystihuje, že jde o ko
respondenční školu. Podle tohoto vzoru vznikly v SSSR dálkové (kores
pondenční) školy i v dalších oborech. Tato péče o žáky středních škol se
univerzitě vyplácí, neboť jsou tak vyhledáváni její budoucí talentovaní
posluchači.

matematika

Podobné útvary mohou překvapit

RNDr. JAROSLAV ŠEDIVÝ, MFFUK, Praha

Čím mohou překvapit? Rozhodně ne různými tvary, protože každý
útvar U“ podobný útvaru U má s ním stejný tvar, je buď zvětšeninou
útvaru U (přikoeficientu k >>1), zmenšeninou útvaru U (při0 < k < l)
nebo dokonce je shodný s U (při k — 1). Reálné číslo k >>0 udává, po
měr velikostí odpovídajících si úseček v útvarech:

Útvar U' nazýváme podobnýra útvaru U právě tehdy, když každýra
dvěma bodům X, Y útvaru U lze přiřadit dva body X", Y' útvaru U
tak, že |X'Y'| = k.|KY|. Číslo k se nazývá koeficient podobnosti útva
ru U' vzhledem k útvaru U.

Obrázek 1 ukazuje dva podobné útvary ohraničené úsečkami a ob
louky kružnic, které jsou sestrojeny pomocí čtvercovýchsítí. Koeficient
podobnosti je roven poměru velikostí stran odpovídajících si čtverců,
tj. k 1. Na obr. 2 je zakreslena dvojice krychlí, z nichž jedna má hranu
o velikosti j, druhá kj: jde o podobné útvary v prostoru, koeficient po
dobnosti kj : j je opět roven k. Pomocí čtvercových nebo krychlových
sítí lze sestrojovat (a v praxi se tak děje) podobné útvary velmi rozma
nitých tvarů, kresby, ornamenty apod.
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Obr. 1

Podobné útvary překvapují tim, že jejich různé máry jsou v různých
poměrech. V definici podobných útvarů vystupuje číslo k jako poměr
velikostí odpovídajících si úseček, v témž poměru se mění všechny dél
kové údaje, např. délky úhlopříček, obvody rovinných útvarů, délky
hran těles.

Obsahypodobnýchútvarů umístěných na plochách (v rovině, na kulové
ploše, na povrchu podobných těles) jsou v poměru kž: I, nek 1 jako
délky úseček. Snadno se o tom přesvědčíte v případě útvarů na obr. 1
a stěn krychlí na obr. 2.

Objemy podobných útvarů jsou v poměru k* 1, jak ukazuje srovnání
objemů krychlí (k1)*: j?. Obecná platnost těchto tvrzení se dokazuje
právě pomocí čtvercových a krychlových sítí.

Stručně můžeme shrnout roli čísla k jako koeficientu podobnosti
útvarů v přehledu, kde čárkami u písrnen označíme míry útvaru U
podobného útvaru U:
pro úhly pro délky pro obsahy pro objemy
X=k « w=ka S = k?*.S Vsk? V
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Obr. 3

Tyto skutečnosti tvoří základ paradoxu, který nyni můžete vysvětlů:
Sila svalů závist na velikosti jejich průřezu, ne na jejich délce nebo ob

jemu; proto by pohádkovi obři neměli bájnou sílu, ale naopak by nebyli
schopni pohybu (neunesh by samu sebe), zatimco jim geometrickypodobní
trpaslíci by hravě zvedali někohk svých druhů najednou. ( Udejte příslušná
čisla pro připad obrů pětkrát vyšších než průměrný člověk,který unese sebe
a jednoho dalšího člověka. Trpasliky považujte za vzrůstem pětkrát menší
než je průměrný člověk; všechny tři druhy bytosti chápejte jako navzájem
podobné objekty. )

Tento pohádkový paradox mů své reálné projevy v přírodě, kde malí
mravenci přemisťují relativně velké předměty, kde drobné kulové ka
pičky se vznášejí ve vzduchu, zatímco větší padají k zemskému povrchu.
Ve fyzikálních vzorcích, které znáte, vystupují velikosti veličin, z nichž
některé jsou úměrné délkám, jiné obsahům a jiné objemům čles (např.
údaje o hmotnosti těles). Tyto skutečnosti musejí brát v úvahu konstruk
téři zmenšených modelů strojů, přehrad, letadel apod. Promyslete si, jak
výrazně se liší hodnoty momentů setrvačnosti pro model zmenšený
v poměru I 10 a pro skutečný projektovaný objekt. Není divu, že
tento druh modelování přináší řadu problémů.

Vraťme se ke geometrii, která sama má s podobností útvarů určité
nesnáze. Podívejte se na obr. 3, kde je znázorněna trojice čtverců ABCD,
A;BsC;D;, A"B'C"D' stejnolehlých vzhledem k bodu V, a proto podob
ných. Prostřední z nich je středním řezem komolého jehlanu s podsta
vami ABCD, A'B'C'D". Velikost strany středního řezu je aritmetickým
průměrem velikostí stran podstav:

l
|4sB3|= z (|4B| + |4'B")).
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Jak je tomu však s obsahy P, P;, P' těchto čtverců? Je obsah Pg
středního řezu aritmehckým průměrem P, P'“ Zdaleka ne! Platí přece, žeAB|=VP| (AsB)=VP,,|4B]|=|P
a tedy dostáváme VP; = > (P + VP ),] o

P;= 1P+YP.P +P)
(Tento vzorec jste mohli najít v článku dr. Šarounovév 1. čísle Roz
hledů; pokud jste ho neznali, zde máte jeho odvození.) Vztah pro P,
P;, P' platí ovšem pro řezy na jehlanech a kuželích s libovolným tva
rem podstavy; rozšíření jeho platnosti umožňují opět čtvercové sítě,
pomocí nichž vyjadřujeme obsahy podstav.

Tématiku, kterou navozuje tento článek, podrobněji rozvádí J. I.
Perelman ve svých knihách Zajímavá geometrie, Zajímavá mechanika,
které už byly u nás vydány několikrát. Promyslete si jeho zajímavé
problémy:

1. Pro kolik lidí, kteří dostávají porci ze tří slepičích vajec, by stačilo vejce
pštrosa, které má délkové rozměry 2,5krát větší než slepičí? (Obě vejce
považujte za podobná tělesa.)
2. Gulliverovi prý v říši obrů spadlo na záda tamní jablko; všechny délky

byly v té říši 12krát větší než u nás. Vypočítejte, jakým násobkem energie
našeho jablka by byla energie „„obříhojablka““ při dopadu na Gulliverova
záda. Jaký osud by ho čekal? (Předpokládejte podobnost stromů, jablek
s našimi, uvažujte o našemjablku 150g hmotném, které visí tři metry
vysoko a Gullivera zasáhne 1,5 m nad povrchem Země.)

3. Ukažte, že ke každému rovinnému útvaru, který má obvod p cm a obsah
g em?, lze sestrojit útvar s ním podobný, který má obvod 4%em a obsah

h cm?.

Průměry kladných čísel

Prof. EMIL KRAEMER, UK,Praha

K zapamatování některých vzorců pomáhá leckdy geometrie; uká
žeme na jeden takový případ, který je užitečný při řešení řady úloh.
Nejprve však připomeneme dvě geometrické poučky.

1. Je-li ABC pravoúhlý trojúhelník s přeponouAB a je-li P patajeho
výšky (obr. 1), platí Eukleidova věta o výšce:
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F

A P B 0 P S
Obr. 1 Obr. 2

pég D
h<

- C E |,

L E ť3Dm

<

= A P S. B
Obr.3 E 1.

|CP|? = |AP| (BP) (1)

2. Na obr. 2 jsou dvě různé rovnoběžky m, n a bod O mimoně ležící.
Na přímce m jsou dány tři různé body D, E, S a na přímce n rovněž
různé body C, F, P, a to tak, že přímky DC, EF, SP procházejí bodem
O. Potom platí:

IFPI | JEsí[O2
Důkaz je velmi jednoduchý. Stejnolehlost se středem O, která pře

vádí bod D do bodu C, převádí přímku m do přímky n a úsečky ES,
DS do úseček F'P, CP; přitom je

|IFP|= k.|ES|, |CP| = k.|DSÍ,
kde k > 0 je koeficientem stejnolehlosti. Z toho pak plyne (2).

Buďtež p, g kladná čísla; potom nazýváme

a = PT4 aritmelickýmprůměremčísel p, dg,

(2)
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g = Vpa geometrickýmprůměrem čísel p, g,
2 .„,

h = T harmonickýmprůměremčíselp, G
——+ —
P od

Pro tato číslaplatí oh nerovnosti:
< Vpr<E4; (3)

5+7
přitom rovnost nastane v obou případech právě tehdy, je-li p ==g.

Pro p = g je ihned patrno, že je h = g = a; zbývá dokázat, že pro
g = p je h < 9 < a. Toto tvrzení lze dokázat aritmeticky; je však také
zřejmé z obr. 3. Na tomto obrázkujeAP|=p,O |BP|=a,|AB|=p+a;
bod S je středem úsečky AB a zároveň středem kružnice k opsané nad
průměremAB. Dáleje DS | AB, ČP | AB. Potomje

A4B|p+4
|DS| = 9 9 — G,

podle Thaletovy věty je trojúhelník ABC s vrcholem ČCna kružnici k
pravoúhlý, takže podle (1) je

CP|= ||4P|.|BP|=pa =
Protože je P 5 S, je úsečka CP (polovina tětivy kružnice k) menší než
úsečka DS (poloměr kružnice k); je tedy g < a.

Přímka CE je rovnoběžná s přímkou AB a přímky CP, DS jsou též
rovnoběžné; proto je

|ES| = |CP| = pa = 9
Podle (2) je

JEP). JES|JOP.
CBIJDS DST:

je tedy

Ds pra. P+ 11
2 P 4

Protože bod F je vnitřním bodem úsečky CP, je |FP| < |CP| čili h < g.
Poznámka. Nerovnost mezi geometrickým a aritmetickým průměrem
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plátí zřejměi pro nezápornáčísla p, g. Této nerovnosti lze užít při řešení
mnoha úloh; ukážeme to aspoň na dvou příkladech.

Úloha 1. Dokažte, že pro nezáporná čísla a, b, «, y platí

Vaz+ by slVa+b(z+ 9)
rovnost nastane právě tehdy, je-li ay —=bx.

Řešení. Jestliže platí daná nerovnost, pak platí též nerovnost, kterou
dostaneme, jestliže obě strany dané nerovnosti umocníme dvěma, tj.
platí, že

(az + (by) S (a+b)(6+), (4)
az+by+2|aybxdy ta. (5)

Vaybx<< LTU= by (6)
Položíme-li ay —A, bx = B, pak (6) plat podle (3). Potom však platí
také (5), tj. (4). Protože čísla a, b, x, y jsou nezáporná, platí také nerov
nost uvedená v textu úlohy 1.

Úloha 2. Rozložte dané kladné číslo c ve dva kladné sčítance tak, aby
jejich součin byl co největší.

Řešení. Je-li jeden sčítanee z, je druhý c —«; podle (3) je

jaema<-TS2
x(c —T)S +.

Rovnost (čilimaximální součin) nastane právě tehdy, je-li ©= c— «,
+1: Cčili r ==—.

2

Je-li » Z2 celé a jsou-li cy,C23...,Cmlibovolná kladnáčísla, pak nazý
váme

o CiF Ca+ -+ C
n aritmetickým průměrem,

g = Vec,- „C geomelrickýmprůměrem,

h == i i > i hurmonickým průměrem—+—+ +
čísel cy, Cz,..., Cn.Pro tato tři čísla platí:
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n " c C R
< Vao...cm 1+ a T -+ (nl ntý +-+ ; (7)

rovnostnastanevoboupřípadechprávětehdy,je-licc—(G=o =dn.
Důkaz pro nerovnost mezi geometrickým a aritmetickým průměrem,

která platí i pro případ, že čísla cy,C2,..., Cnjsou nezáporná, uvedl autor
tohoto článku v 56. ročníku Rozhledů (1977—1978) v č. 6 na str. 252
a 253. Důkaz druhé nerovnosti je snadný. Podle nerovnosti mezi geo

1 I 1
metrickým a aritmetickým průměrem čísel — ,—,...,-——je

C1 C2 "C

1 1n

V l 1 TaT T
< ,

takže je — <414.4,
C C C

Vec- Cn 1 : "
a tedy

n n11 TA ka—+++
Poznámka. Nerovností (3) a jejich zobecnění (7) se dost často používá

také při řešení matematických úloh Naší soutěže pořádané Rozhledy.
Lze jich např. užít i při řešení úlohy č.6, otištěné v tomto čísle, a úlohy
č. 11, která bude uveřejněna v příštím čísle.

Ludolfovo číslo

Snad o žádném čísle se nenapsalo tolik stránek jako o něm. Ludolfovo
číslo z je transcendentní, cožznamená, že není kořenemžádné algebraické
rovnice s celými koeficienty. V tabulkách si snadno najdeme přibližnou
hodnotu

z — 3,14159 26535 89793...

a díky počítačům je z dnes známo už asi na milión míst. Tak velice byl
překonán Ludolf van Ceulen (1539—1610),který z kdysi určil s přesností
na 35 desetinných míst. Už těch pětatřicet číslic za desetinnou čárkou
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zcela stačilo pro praktické účely a všechno ostatní snažení jde na vrub
teoretického výzkumu. V záplavě dosud známých decimál se našla
i zajímavá seskupení číslic, ale to už je spíše věcí rekreační matematiky.

Počínaje číslicí na místě s pořadovým číslem 710 150 nás číslo =
překvapí sedmi trojkami, které jdou bezprostředně za sebou. V tom
místě má rozvoj tvar

...803733333338038...,

čili před sedmičlennou posloupností trojek předchází sedmička a po
sedmi trojkách následuje osmička. Této zajímavosti si nedávno všiml
Donald E. Knuth ze stanfordské univerzity, když se jeho studenti po
koušeli na počítači zvládnout neuvěřitelné — určit z na patnáct miliónů
desetinných míst. K tomu odvodili nový vzorec pro výpočet Ludolfova
čísla a navrhli rychlý algoritmus pro počítač.

Ignorujme na chvíli desetinnou čárku v zápise čísla z a ve vzniklé
posloupnosti číslic vyberme prvních » cifer. Ty můžeme chápat jako
zápis n-ciferného čísla v desítkové soustavě. Pro n — 1, 2, 3,... tak po
stupně dostáváme čísla

3, 31, 314, 3141, 31 415,...

Může se stát, že pro některé m je takto vzniklé n-ciferné číslo druhou
mocninou přirozeného čísla? Tuto otázku položil W. Haken roku 1977,
když komentoval důkaz věty o čtyřech barvách. V Rozhledech jsme už
psali, že W. Haken spolu s K. Appelemkladně rozřešili více než sto let
starý problém čtyř barev i o tom, jakou úlohu zde hrály počítače.

Dejme tomu, že prvních » číslic Ludolfova čísla pro žádné n netvoří
druhou mocninu přirozeného čísla. W. Haken soudí, že tato domněnka
je správná, ale není dokazatelná ve standardní teorii množin, neboť
podle jeho slov „,desetinný rozvoj transcendentního čísla x nemá praktic
ky nic společného s úplnou druhou mocninou““. Haken odhaduje, že
výše uvedenou domněnku lze pokládat za nesprávnou jen s pravděpo
dobností 107*.

J 8.

Úloha:
Nakreslete si grafy dvou daných funkcí do jednoho kartézského

systému souřadnic; číslo k zvolte nejprve rovné jedné.

m až+ || —6 6) „be + |— 6 —————
Estetický zážitek, který vám sjednocení grafů poskytne, zvyšte jinou

volbou parametru k; znalci doporučují k = 2:3 nebo jiné hodnoty
mezi 0,6 a 0,75.
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fyzika

O kvantách, vlnách a atómoch - II.

Doc. RNDr. JÁN PIŠŮT, CSc., Katedra teoretickej fyziky, Univerzita Komenského,
Bratislava

Kvantové vlastnosti žiarema a kvantové energie atómov

V druhej časti (první viz Rozhledy č. 2) hovoríme najprv o tem, čo
klasická fyzika rozumie pod vlnami a časticami, potom o kvantových
vlastnostiach vín, o atómových spektrách, o kvantovaných energiách
atómov a o ťažkostiach klasickej fyziky pri vysvetlovaní vlastností
atómov a ich interakcie so žiarením.

1. Úvod

Obrovská číselná hodnota Avogardovho čísla (N —=6.10*3 mol“!)
ukazuje, o kolko sů atómy menšie ako telesá, ktoré poznáme z každo
dennej skúsenosti. Niet preto dóvodov očakávať, že zákony klasickej
fyziky zhřňajůce skůsenosti s „„velkými““telesami budů platiť i pre deje
prebiehajůce vnůtri atómov (a ani neplatia). Predsa však sa fyzici pri
vytváraní teórie štruktúry atómov opierali o poznatky klásickej fyziky
—iných poznatkov ani nebolo. Preto v tejto časti budeme najprv hovo
riť o tých pojmoch a zákonitostiach klasickej fyziky, ktoré hrali doležitů
úlohu pri vzniku kvantovej teórie.

X

2. Vlny a častice klasickej fyziky
Pri vyšetrovaní pohybu telesa v klasickej fyzike móžeme často za

nedbať rozmery telesa a považovat toto za tzv. hmotný bod. Pohyb.
telesa potom popisujeme ako závislost polohy hmotného bodu od času.
Ak poznámesily, ktoré na teleso pósobia a ak poznáme i polohu a.rýchlosť,
telesa v určitom čase, potom na základe Newtonových zákonov móžeme
nájsť dráhu (trajektóriu) telesa v závislosti od času. Častica (teliesko so.
zanedbatelnými rozmermi) klasickej fyziky sa teda pohybuje po určitej
dráhe a v každom okamžiku má určitů polohu, rýchlosť a zrýchlenie.
Je však dobré si uvedomiť, že napríklad elektrón, ktorého hmotnost je.
me = 9,1.10-%!kg (skůste si predstavit, čo toto číslo znamená v porov
naní s telesami známymi z každodennej skůsenosti) sa móže celkom dobre
správať aj tak, že takáto schéma klasickej fyziky bude pre opis jeho
pohybu nevhodná.
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ZČ | ZV
T RD Ť RĎ

M

Obr. la Obr. lb

la. Prechod častíc dvoma štrbinami, Zč — zdroj častíc, T — tienidlo s dvo
ma štrbinami, RD — registračná doska. Velkost vyšráfovaných miest od
povedá počtu dopadajúcich častíc.
lb. Interferenčný obraz vznikajúci pri prechode vlnenia dvomi štrbinami,
ZV — zdroj vlnenia, ostatné označenia ako na obr. la. Vefkost vyšráfova
ných plóch odpovedá intenzite dopadajúceho vlnenia.

Obr. lec a.

le. Schéma vzniku interferenčného obrazu, dve štrbiny sú efektívnymi
zdrojmi vlnenia

Druhým objektom dobre známym z klasickej fyziky sú vlny. Aj tento
jav poznáme z každodennej skúsenosti ako vlny na vodnej hladine, vlny
šíriace sa na pružnej hadici, stojaté vlny na strunách hudobných nástro
jov, elektromagnetické vlny šíriace sa od antény rozhlasového alebo
televízneho vysielača, akustické vlny a pod. Niektoré z týchto vín po
zorujeme volným okom a nemáme žiadne pochybnosti o tom, že sledu
jeme vlnový proces. Iné viny volným okom nevidíme a pýtame sa pri
rodzene na to, odkial vieme, že daný jav je spósobený vlnovým proce
som a nie napríklad rojom častíc.

Kritériom, ktoré v rámci klasickej fyziky umožňuje rozlíšiť vlny
a častice, je jav, ktorý je typický pre vlnenie a nazýva sa interferencia
vlnenia, Ak nejaký proces ukazuje v istých situáciách interferenciu,
potom ho v rámci klasickej fyziky zaraďujeme medzi vlny, ak inter
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Obr. 2a

2a. Schematické znázornenie časti rovinnej vlny. Vlna postupuje v smere
hrubšej šipky, maximá sú označené spojitou čiarou kolmou na smer šírenia
vlny, minimá trhanou.

ferenciu nikde neukazuje, hovoríme o časticiach. Ukážme si to na prí
klade. Na obr. la máme znázornený zdroj častíc, tienidlo s dvoma štrbi
nami a stenu schopnů registrovat dopadajúůcečastice. Na registračnej
stene sa objavia dve čiary, pričom každá z nich je spósobená časticami,
ktoré prešli jednou zo štrbín. Na obr. lb máme zdroj vlnenia, opáť dvé
štrbiny a opáťstenu registrujúcu intenzitu dopadajúcich vín. Pri vhodnej
volbe podmienok (dížka vín, vzdialenost štrbín a pod.) uvidíme na stene
typický interferenčný obraz. Schéma vzniku interferenčného obrazu je
na obr. le. Tam, kde vlna prichádzajúůcaod prvej štrbiny nůti častice
prostredia kmitať jedným smerom a vlna od druhej štrbiny práve opač
ným smerom, vzniká interferenčné minimum, tam, kde obe vlny nútiá
častice prostredia kmitať v rovnakom smere, vzniká interferenčné maxi
mum.

Podstatný rozdiel medzi prechodom častíc a vín cez dve štrbiny je
v tom, že každá častica prechádza iba cez jednu zo štrbín, zatial čo pre
vznik interferenčného obrazu je podstatné to, že vlna prechádza obidvo
ma štrbinami.

Interferencia vlnenia vzniká v mnohých situáciach, tuná spomenieme
1bajeden priklad, ktorý budeme potrebovať v dalšom.

Odraz vlnemia oď dvoch rovnobežných rovím
Ak vlnenie (tzv. rovinná vlna) dopadá na dve rovnobežné, poloprie

pustné roviny, potom pri niektorých uhloch dopadu pozorujeme silnejší
a pri iných slabší odraz. Jav je sposobený interferenciou vín odrazených
od hornej resp. od dolnej roviny. Situácia je znázornená na obr. 2a, 2b.
Rovinnou vlnou nazývame taků vlnu, ktorej „„maximá“'ležia v rovine
kolmej na smer šírenia vlny (obr. 2a). Vzdialenosť dvoch susedných
maxím je práve dížka vlny, označovaná často symbolom A.

Pri odraze od dvoch rovnobežných rovín sa intenzita odrazenej vlny
nezmení (pozri obr. 2b) len vtedy, ak je splnená tzv. Braggova podmien
ka

2d sin « = RÁ,
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Obr. 2b 3

2b. Interferencia pri odraze rovinnej vlny od dvoch rovnobežných rovín.
Rovinnú vlnu dopadajúcu zo smeru vlavo hore si predstavíme ako zloženú
z niekolkých rovnobežných lůčov. Lůče 2 a 3 sa odrážajů od hornej roviny,
lúč1 od dolnej. Lúče 1a 2 budů opáť patriť k rovinnej vlne, ak rozdiel dráh
óboch lúčov splnia podmienku
AB + BC = U sil « = nÁ,n —celé.

kde » je celé číslo m — 1, 2, 3,...; « je uhol medzi dopadajúcím lúčom
a rovinou odrážajúcich vrstiev a ď je vzdialenosť medzi vrstvami.

Sřojaté vlny

Dóležitým typom vlnenia sů stojaté vlny vznikajúce napríklad na
strunách hudobných nástrojov pri tzv. čistých harmonických tónoch.
Na obr. 3a máme znázornené postupné polohy struny pri takomto vlne
ní, stručnejšie znázornenie stojatých vín je na obr. 3b, 3c.

Stojatá vlna na strune o dlžke L móže mať len určité vlnové dížky.
Výchylka na koncoch struny je nulová (miesta upevnenia) a L musí
byť rovné celočíselnému násobku polvlny, t. j.

L=ní, n=1,2,3....
alebo — čo je to isté,

2L
An=—, n=1]1,23....n

kde index » označuje vlnovů dížku n-tého čistého kmitu.
Stojatů vlnu móžeme považovat za proces vznikajúci zložením (in

terferenciou) dvoch postupných vín pohybujúcich sa proti sebe. Toto
tvrdenie nebudeme dokazovat, uvedieme iba ilustráciu. Postupné vlne
nie móžeme lahko pozorovat, ak zoberieme dlhů gumenů hadicu a ryt

110



S
Obr. 3a Obr. 3b Obr. 3c

3a. Postupné polohy huslovej struny pri základnom tóne. Struna prechádza
polohami 1, 2,..., 6 a potom zas naspáť v opačnom poradí.
3b. Stručnejšie znázornenie toho istého pohybu. Sú ukázané len maximálne
výchylky.
3e. Znázornenie dalších dvoch „„čistých kmitov““ (harmonických tónov).
V uzlových bodoch U, U;, ÚU;struna nekmitá.

micky kmitáme jedným koncom. Ak náš priatel kmitá druhým koncom,
podarí sa nám pri vhodnej frekvencii vybudiť stojatů vlnu.

Základné vehčiny postupného vlinena

Predstavmesi zdroj, ktorý „„vyrába““postupnů vlnu s vlnovou dížkou
A.Vlna sa pohybuje rýchlostou c. Počet vín „vyrobených“ za jednotku
času sa nazýva frekvencia a označuje sa často symbolom » alebo f.
Zrejme platí

C
WV=—.

A

Veličina
W= 2nr = 2nclÁ

sa nazýva kruhovou frekvenciou alebo uhlovou rýchlosťou vlnenia.
Dnes je dobre známe (a je to jeden z velmi hlbokých a namáhavo

zistených poznatkov), že svetlo je elektromagnetickým vlnením. Rýchlosť
svetla vo vákuu patrí k základným fyzikálnym konštantám a jej hodno
ta je

c = 3.105 ms-!

3. Vlnové a Evantové vlastnosti žlarenia. Fotoelektrický
jav

V prvej polovici 19. storočia bola v mnohých experimentoch dokázaná
interferencia svetelných lůčov. Odtial. vyplývalo, že svetlo je vlnový
proces. Ďalším krokom — jedným z najváčších, aké fyzika kedy urobi
la — bolo zhrnutie zákonitostí všetkých elektrických a magnetických
javov v Maxwellovej tečrii. Podla nej je svetlo špeciálnym prípadom
elektromagnetického vlnenia a vlnové dížky viditelného svetla sů medzi
760 nm (červený koniec) a 380 nm (fialový koniec). Pritom 1 nm (nano
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meter) je 109 m a občas sa používa i jednotka 1 A (anestróm), 1Á =
= 10" m.

Priklad: Spočítajte frekvencie a ublové rýchlosti prístušné k červe
nému a fialovému koncu viditelnej časti spektra (frekvencie sú 4.10'4 s-!
a 8.10" s-1, uhlové rýchlosti sů 2xkrát váčšie).kk

Začiatkom 20. storočia sa však ukázalo, že elektromagnetické žiarenie
má aj kvantové vlastnosti (niekedy sa, nie najšťastnejšie, vraví o kor
puskulárnych vlastnostiach). Výsledok, ku ktorému sa dospelo v prá
cach Plancka r. 1900 a Einsteina r. 1905,možno formulovať jednoducho:

Elektromagnetická vlna s kruhovou frekvenciou m móže nadobůdať
len diskrétne (kvantované) hodnoty energie

Ex= o, n=1,2,3,...,
kde $!) je jedná zo základných prírodných konštánt (Planckovakonštan
ta)

$ = 1,055. 10-%Js.

Niekedy sa používa i 21-násobok A

h = 2nf = 6,62.10-%Js.
Zrejme platí v —fw a energiu uvažovanej vlny potom móžéme písať
ako

En T nhv .

Pri interakcii sa energia elektromagnetickej vlny móže meniť len „,sko
kom““a velkosť takéhoto skoku (alebo energetického kvanta) je rovná
práve Ho.

Planck k tomuto výsledku prišiel pri štúdiu žiarenia vysielaného za
hriatymi telesami (tzv. tepelné žiarenie). Híbka a všeobecnosťtohto po
znatku však boli ocenené až po Einsteinovej práci o fotoelektrickom
jave. O tomto jave sa možno viac dočítať napríklad v učebnici fyziky
pre IV. ročník gymnázií, tuná spomenieme len to podstatné.

Podstatou fotoelektrického javu je to, že svetlo dopadajúce na kúsok
kovu v niektorých prípadoch uvolňuje (vyráža) z kovu elektróny. V ex
perimentoch sa merala okrem iného i závislosť energie vyrazených elek
trónov od frekvencie dopadajúůcehožiarenia. Einstein si všimol, že všetky
pozorované zákonitosti možno vysvetlit, ak predpokladáme, že dopada
júce žiarenie odovzdá jedno kvantum energie (nazvané fotónom) jedi
nému elektrónu. Elektrón takto získa energiu E = fo. Časť tejto energie

1) Tato konstanta se obvykle značí písmenem h, jehož horní část je pře
škrtnuta.
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elektrón potrebuje na to, aby sa uvolnil z kovu (výstupná práca A)
a časťmu ostane ako kinetická energia. Platí

ho = A+ Ekin.
Tento vzťah medzi energiou elektrónu a frekvenciou dopadajúceho
žiarenia bol potvrdený v neskorších presných meraniach Millikana a vie
dol k pomerne velmi presnému určeniu Planckovej konštanty.

Z hladiska výmeny energie medzi žiarením a elektrónmi v kove sa
takto móžeme na žiarenie pozerať ako na roj kvánt s energiami fw.
Ale neznamená to vóbec, že by sme si tieto kvantá —fotóny mohli pred
stavovať ako častice (korpuskuly) klasickej fyziky. Svetlo má aj vlnové
vlastnosti (interferencia) aj kvantový charakter (fotóny) a nemóže nás
prekvapiť, že na úrovni fyziky atómov (lebotypická energia fotónu vidi
telného svetla je niekolko eV) sa nechová ako klasická vlna alebo ako
klasická častica.

Kvantovanie energie elektromagnetickej vlny je však z hladiska kla
sickej fyziky záhadou. Vyžarovanie energie pohybujúůcimisa nábojmi je
podla Maxwellovej teórie spojitý proces a je úplne nejasné, kde sa tu
móže nabrať kvantový charakter. Klasická fyzika bola dobre, ba ge
niálne vymyslená stavba, a keď sa ukázalo, že ju treba revidovať v jed
nom mieste, boloviacerým fyzikom jasné, že opravy budů treba aj inde.
Kvantové vlastnosti žiarenia si napríklad vynucovali zmeny v teórii
pohlcovania a emisie žiarenia a toto sa dalo dósledne previesť len pri
dókladnej zmene predstáv o zákonoch platných vo vnůtri atómov. Ale
všetko toto prišlo len pomaly a v dósledku namáhavej práce mnohých
fyzikov.

4. Čiarový charakter atómových spektier, Bohrovo vysvet
lenie

Jednou z prvých záhad atómovej fyziky bol čiarový charakter spek
tier vyžarovaných zahriatymi plynmi alebo parami niektorých látok.
Typické usporiadanie pokusov, v ktorých sa tieto otázky študovali, bolo
v princípe nasledujúce: Svetlo vyžarované plynmi prechádzalo cezhranol,
ktorý rozštepil dopadajúce žiarenie na zložky s róznymi vlnovými díž
kami. Ak svetlo po prechodehranolom dopadalo na fotograficků platňu,
jednotlivé vlnové dlžky spósobili sčernetie platne v róznych miestach.
Na obr. 4a je ukázané velmi schematicky usporiadanie experimentu.
Výsledky ukázali, že atómy vysielajů len žiarenie s určitými vlnovými
dížkami — na fotografiách sa potom objavujů len úzke čiary odpoveda
júce týmto vlnovým dížkam. Rozloženie intenzity vysielaného žiarenia
v závislosti od vlnovej dížky (alebo frekvencie) nazývame spektrom.
Na obr. 4b je ukázané spektrum atómov vodíka, ktoré je typickou
ukážkou tzv. čiarového spektra. Podobný čiarový charakter majů
1spektrá iných atómov.
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Obr. 4b

He Hes

656 486 43440

4a. Schéma experimentu na štúdium žiarenia vysielaného zahriatymi plyn
mi: Z — zdroj žiarenia, T',, T, — tienidlá s otvormi, H — hranol, E — foto

grafická platňa, S — svetelný zvázok rozštěpený hranolom podla vlnovýchdlžok

4b. Čiarové špektrum atómu vodíka vo viditelnej oblasti, pod jednotlivými
čiarami je napísaná vlnová dížka v nm a nad čiarami je ich bežné označenie.

Klasická fyzika nevedela vysvetlť čiarový charakter spektier. Pozri
me sa preto na problém z hladiska fotónovej teórie. Ak atóm vyžaruje
len isté vlnové dížky, znamená to, že vyžaruje len isté frekvencie (lebo
v = c/Á)a istým frekvenciám odpovedajů fotóny s určitými energiami.
Otázka teda stojí takto: ako je možné, že atóm vyžaruje len fotóny
s určitými energiami? Na tůto otázku odpovedal Niels Bohr a rozriešil
tým časťproblému. Podla Bohra

— atóm sa móže nachádzať len v určitých „„kvantových““ stavoch
s energiamiE, , Es, ..., En...

— pri prechode atómu zo stavu s energiou E, do stavu s energiou Em
sa vyžiari jediný fotón. Jeho energia E a tým aj uhlová rýchlosť w sů
dané zákonom zachovania energie

E == bo — En — Em .

Príslušná vlnová dížka je potom daná vzťahom A= 2ac/w:
Bohrova interpretácia spektier jedným razom prináša dve dóležité

myšlienky — vysvetluje čiarový charakter spektier a ukazuje mecha
nizmus emisie, ktorý ,,prirodzene vyrába“' jednotlivé fotóny. Fotónový
pohlad na žiarenie a kvantový pohlad na štruktůru atómov začínajů
takto vytvárať základy jediného celku, z ktorého neskór vyrástla kvan
tová fyzika.

Bohrova interpretácia póvodu spektier však neodpovedala na otázku,
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a
E,=-0,85 ev
E32- 15 eV

b2=-3,4 eV
E,=-13,6 ev Obr. 5

aký mechanizmus vedie k tomu, že atómy móžu byť iba v stavoch s urči
tými kvantovanými hodnotami energie.

Bohr sa síce pokůsil na túto otázku odpovedať a vytvoril model ató
mu, ktorý sa dodnes tradične objavuje v učebniciach. Tento model však
bol len prechodným štádiom vo vývoji názorov na štruktůru atómu
a nebol schopný vysvetliť spektrá ďalších atómov (okrem vodíka). Ako
sa neskór ukázalo. hlavným nedostatkom modelu bolo to, že elektrón sa
v ňom chápal ako častica klasickej fyziky, pohybujůca sa po určitej
dráhe. Úplná teória štruktůry atómov bola vybudovaná až na základe
novšej kvantovej teórie, ktorá sa zrodila v prácach Heisenberga a Schró
dingera v rokoch 1925—26,teda zhruba 12 rokov po Bohrovom modeli.

Bohrov predpoklad o existencii kvantových stavov atómov (i mole
kůl) bol však skoro potvrdený viacerými presvedčivými experimentami.

5. Interakcia Žiarenia s atómami a molekulami

Bohrova myšlienka o póvode atómových spektier umožnila i „„mapo
vanie““energetických hladín atómov a molekůúl.Ak sa v spektre atómu
objaví čiara s vlnovou dížkou A (príslušná uhlová rýchlosť žiarenia je
potom w = 2nc/A),vteme, že v atóme existujů dve energetické hladiny,
povedzme.E, En, s rozdielom energií Ex —Em = je. Kombinovaním
informácie získanej z róznych spektrálnych čiar móžeme rekonštruovať
všetky (alebo aspoň mnohé) energetické hladiny sústavy. Na obr. 5 sů
znázornené energie kvantových stavov atómu vodíka. Hodnoty energie
atómu vodíka sú všetky záporné, je to spósobené tým, že elektrónu,
ktorý je v klude daleko od protónu (jadra atómu vodíka), priraďujeme
nulovů energiu. Stav s najnižšou energiou B, — —13,6 eV nazývame
základným stavom, ostatné nazývame excitovanými (vzbudenými)
stavmi. Energia |E,| je zároveň tzv. ionizačnou energiou; ak chceme
„vyrazit““ elektrón z atómu vodíka, musíme mu dodať práve energiu
Ej.

Uveďme teraz niekolko príkladov.
Priklad: Plynný vodík zahriaty na velmi vysoků teplotu vyžaruje
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(okrem iného) žiarenie s vlnovou dížkou A= 656 nm (červené svetlo).
Pokůste sa nájsť vysvetlenie.

Riešenie: Energia príslušného fotónu E = hv = hc/Á je 1,9eV.
Podla obr. 5 takáto energia odpovedá práve prechodu zo stavu s ener
giou E; do stavu s energiou B;.

Priklad : Molekula CO absorbuje žiarenie (v mikrovlnnej oblasti)
s frekvenciou f = 1,153.10*MHz. Ako toto treba interpretovať.

Riešenie: Energia príslušného fotónu je 4,5.10-4 eV. Zrejme teda
nad základnou hladinou bude existovať hladina s energiou o 4,5.10-* eV
vyššou (je to jedna z tzv. rotačných hladín).

Priklad: Aků vlnovů dížku musí mať žiarenie, ktoré je schopné vy
razit elektrón z atómu vodíka * Aků farbu bude mať takéto žiarenie *

Riešenie: Podla obr. 5 potrebujeme na vyrazenie elektrónu z atómu
vodíka energiu váčšiu alebo rovnů 13,6 eV. Preto Ac/A> 13,6 eV a odtial
A< 91,2 nm. Takéto žiarenie neuvidíme, lebo príslušné vlnové dížky
ležia v ultrafialovej oblasti.

Priklad : Sklo je priesvitné pre žiarenie s dížkamivín z oblasti viditel
ného svetla. Skůste nájsť vysvetlenie.

Riešenie: Fotóny v oblasti viditelného svetla majů energie 1,6 až
3,3 eV. Takéto žiarenie je silne pohlcované určitým materiálom iba
vtedy, ak v ňom existujú stavy s energiami o 1,6až 3,3 eV vyššími, ako
je základnýstav. Takých hladín v skle zrejme niet.

6. Rutherfordove experimenty, existencia atómových ja
dier, povaha síl zodpovedných za vázbu elektrónu v atóme

Vážny význam pre vysvetlenie štruktůry atómu mali Rutherfordove
experimenty s rozptylom «-častíc na atómoch. Ukázalo sa v nich, že zá
kladný náboj a takmer celá hmotnost atómu sů sústredené do malého
objemu, tzv. atómového jadra. Typický rozmer atómu je 10719m a ty
plcké rozmery jadier sú 10-**až 10-'5 m. Rutherfordove experimenty
(vykonané krátko pred Bohrovými prácami o povahe atómových spek
tier) sů prediskutované podrobne na viacerých miestach a tu sa s nimi,
bohužiaf, nemáóžemezaoberať.

Jedným z výsledkov týchto experimentov bol poznatok o elektromag
netickej povahe síl zodpovedných za vázbu elektrónov v atómoch.

Presveděme sa o tom teraz na velmi jednoduchom rádovom odhade.
Viemeuž, že polomer atómu vodíka je okolo 0,5.10-19 m, pričom táto
hodnota odpovedá základnému stavu. Očakávame, že vo vyšších exci
tovaných stavoch bude polomer atómu váčší.

Typickou veličinou pre silu pósobiacu na elektrón v atóme vodíka
v základnom stave bude teda

2FaK—,
2a
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kde e(—e) je náboj protónu (elektrónu), K je konštanta (pozri I. čásť)
K = 9.109 N.m*.C*?, a; —0,5.10-10 m je polomer atómu vodíka:*Pri
prechode z jednej hladiny na druhů sa bude vzdialenosť elektrónu od
jadra meniť typicky o ag, a preto práca potrebná na prekonanie elektro
statických síl pri prechode medzi základnou a niektorou excitovanou
hladinou bude rádove |

e? e?
AS FaasvK—-aasK—.

0 do

Ak sem dosadíme číselné hodnoty, dostaneme pre A okolo 30 eV. Sku
točný rozdiel medzi základnou a prvou excitovanou hladinou je okolo
10 eV. Obidve veličiny sů toho istého rádu, čo naznačuje, že elektrosta
tické sily hrajů vážnu úlohu v štruktůre atómov.

Príklad : Porozmýšlajte o tom, aků úlohu hrajú pri vytváraní štruk
túry atómu gravitačné sily.

Riešenie: Úvahou podobnou k tej, čo sme práve urobili, prídeme
rýchlo k tomu, že gravitačné sily možno zanedbať.

7. Zhrnutie
Štúdium spektier atómov a viaceré experimenty, ktoré sme tu nespo

mínali, presvedčivo ukazujú, že atómy móžu existovat len v určitých
kvantových stavoch. Pri emisii žiarenia atóm prechádza z jedného
kvantového stavu do druhého a rozdiel energie týchto dvoch stavov je
práve rovný energii jediného vyžiareného fotónu.

Klasickej fyzike sa nepodarilo nájsť mechanizmus zodpovedný za
vznik týchto kvantových stavov.

Jednoduché rádové odhady naznačujů, že elektrostatické posobenie
medzi elektrónom a protónom v atóme vodíka má dóležitů úlohu v štruk
tůre tohto atómu.

8. Námety na ďalšie čítanie
Uvedieme tu len velmi stručne, kde možno nájsť ďalšie podrobnosti

k témam spomínaným vyššie alebo k otázkam, ktoré s týmito sůvisia.
— Rutherfordove experimenty:
Dž. Trigg, Rešajuščije eksperimenty v sovremennoj fizike, Mir, Moskva
1974 (preklad z angličtiny)
A. Beiser, Úvod do moderní fyziky, Academia Praha, 1975
Š. Olejník, Fyzikálne obzory č. 2, 1978, publikácia JSMF, vydal: ALFA
Bratislava
— vlastnosti vlnenia, interferencia
J. Orear, Základy fyziky, kap. 10, ALFA Bratislava 1977
— fotoelektrický jav
učebnica fyziky pre IV. ročník gymnázií
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J. Orear (citované vyššte), kap. 12
— Comptonov jav
A. Beiser (cit. vyššie), Dž. T'rwgg(cit. vyššie,) Doplnok k učivu fyziky
pre IV. ročník gymnázií
— Franckov a Hertzov experiment
Dž. Trigg (cit. vyššie), A. Levašov, ,„Kvant““, č. 6, roč. 1979

Hyperbolický potenciometer

KLEMENT HRKOTA,Vojenské učilište Podjavorinských partizánov,
Nové Mesto nad Váhom

Na vytvorenie potrebného úbytku napátia v elektrickom obvode
používame umelý ohmický odpor, tzv. odporník (rezistor). Elektricků
súčiastku tohto druhu nazývame krátko odpor. Na regulovanie úbytkov
napátia používame premenný odpor — potenciometer. Potenciometre
rozdelujeme podla priebehu regulovaného úbytku napátia. Dva vše
obecne známe, najčastejšie používané druhy potenciometrov sů lineárny
a logaritmický potenciometer. Ak odpor medzi vývodom odporovej
dráhy a vývodom bežca rastie rovnomerne, hovoríme, že potenciometer
je lineárny a označujeme ho písmenom N. Ak odpor vzrastá spočiatku
velmi pomaly a ku koncu rýchlo, hovoríme, že potenciometer je loga
ritmický a označujeme ho písmenom G. Požadovaný priebeh regulácie
móže byť však rózny. V tomto článku sa zoznámime s jedným menej
často používaným druhom regulácie.

V opise funkcie elektrického obvodu s tyristorom Ty) (obr. 1), ktorý
slůži na regulovanie výkonu spotrebiča (jasu žiarovky), móžeme čítať:
„„Okamihzapnutia tyristoru Ty je riadený fázovacím členom P, Ry, Č.
Volbou odporu R, možno nastavit začiatok spůšťania tyristoru Ty
v závislosti na nastavení potenciometra P. Paralelným zapojením poten
ciometra P a odporu R; dosiahmene vhodný priebeh regulácie.“ (Po
tenciometer P je v zozname súčiastok uvedený ako lineárny.)

Preskůmame, o aký priebeh regulácie tu ide. Ak označíme nastavenů
hodnotu odporu potenciometra P znakom r (obr. 2) (nezávislepremenná
re (0, PY má lineárny priebeh), potom pre výsledný odpor R (závisle
premenná) paralelného spojenia odporov R, r platí

1)Tyristor je moderná perspektívna elektrická súčiastka regulačnej techniky.
Je to bistabilný štvorvrstvý kremíkový polovodičovýprvok (riadený usmer
ňovač), umožňujúci „„bezstratovú“'reguláciu výkonu elektrických spotrebičov.
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zistíme, že
21R— R = —LOL

? Ro+r
Ak označíme R —R; = y, Rá —k a R; -+ r = T, dostaneme rovnicu y =k 2
= ——, čo je rovnica rovnoosej hyperboly (nepriamej úmernosti)

s hlavnou poloosou R; V2 (koeficientom nepriamej úmernosti k —Rj)
(obr. 3). Posunutím osí súradnej sústavy podla rovníc R= + f

m
—Ro+r je pre

OS rS P totožný s časťouvetvy uvedenej hyperboly.
Na dosiahnutie vhodného priebehu regulácie je teda potrebné docieliť

hyperbolického (t. j. spočiatku rýchleho a ku koncu velmi pomalého)
rastu odporu a na to, aby regulácia prebehla v dostatočnom rozsahu
(ako je vidno z uvedeného grafu), musí byť splnená podmienka P > R.
Poznámka redakce.Potenciometr P na obr. I a 2 je zapojen jako reostat.

a r—=1— R, zistíme, že graf funkcie Rf(r)= Rx

P vw Wpřemýšlíme, řešíme...

Matematické zvláštnosti - kuriozity

RNDr. JAROMÍR MALÁČ,UJEP, Brno

Ověřte si, Že se i ve vašem případě osvědčí tato zkušenost: zájem,
činnosti a následující úspěchy jsou zdrojem důvěry ve vlastní schopnosti.
Začněte řešením zajímavých úloh, z nichž jich několik uvádíme:

1. Maďarská matematička Róza Péterová uvádí ve své knize ,„Hry
s nekonečnem““tuto úlohu: Máme dvě sklenice téhož tvaru i velikosti.
V jedné je víno, ve druhé voda. Tekutiny v obou nádobách dosahují
stejné výšky. Plnou lžíci vína přeneseme do vody, obsah promícháme
a plnou lžíci směsi vody s vínem nalejeme do sklenice s vínem. Ptáme
se: Přenesli jsme více vína do vody nebo více vody do vína

2. Prověřte správnost těchto rovností:
9055—9-45-65 63:3—6.3+43
(2+ 7).2.16 = 272+ 16 45 2—34—2
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4.23—34—2
258-1 — 128

95 — 42 — 9(5 +4) —2
586-2 — 625

3. V následujících odmocninách se na obou stranách rovností vysky
tují čísla zapsaná týmiž číslicemi.Jsou rovnosti správné !

V64=6TV4
Via =12-1
6724=6+72+4
V324= (4+2).3
V4356—4.3.5 +6

V169= 16—|9 = V16+9
Vi44= 14—|4
V1936= —1+ 9+ 36

Vi1881 = 118—8—1

V256—6+5.2
V409—4+|9=—|4+49

4. Přesvědčte se o správnosti následujících rovností. Pokuste se od
vodit obecný předpis pro sestavování odmocnin analogických vlastností.V 2 VW 5ješ=5 PE

3 8 833 3 1/,4 4

Poznámka: Na levých stranách rovností nejsou pod odmocninami sou
činy, nýbrž tzv. smíšená čísla.

5. Vyhledejte v tabulkách kořeny uvedených třetích odmocnin a zjis
těte, zda platí rovnosti:

5832—5+8+3-2

V1i2167=12+|16 +7
6. Odčítání dvojciferných čísel je nahrazeno jejich ciferným součtem.

Pokuste se najít další analogické příklady.
902—72—9+4247-+2
83—63—8+434643
54—36—5+4+4346

7. Ještě k možnosti nahrazení odčítání dvojciferných čísel jejich ci
ferným součtem: Arménský matematik Rafik Musaeljan objevil vzorce
pro dvojciferná i trojciferná čísla, jejichž pomocí je možno zapsat 190
příkladů (totožností):
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n
(k —2,3, 9;n—0,1,2,... 9. Součetcifer menšiteleje 9).

2. (100a+ 10b+ n) —9(10a4+ b)=a+b-+- n- 9
a—Il;b=0,2,3,...9;a —2;b—=12n=0,1,2,...9).
Volte vhodné dvojice dvojciferných i trojciferných čísela přesvěděte
se o správnosti uvedených vzorců.

8. Petr napsal řadu čísel 1 až 9 a vložil mezi ně znaky plus a minus tak,
že dostal výsledek 21. Jirka změnil několik znamének na opačná, škrtl
výsledek a nahradil jej číslem 22. Byla Jirkova úprava správná, nebo
udělal chybu“ Je více než jedna možnost získat uvedenými úpravami
výsledek 21 nebo 22:

Řešení některých uvedených úloh je na str. 144.

Ze zahraničních časopisů

STANISLAV HORÁK,Praha

Tentokrát uvedeme příklad ze sovětského časopisu Kvant.

Je dán trojúhelník ABC. Jak je nutno zvolit bod M uvnitř strany
BC (M 5 B, C), aby trojúhelník MW.PGbyl podobný trojúhelníku ABC,
jestliže body P, © jsou:

a) středy kružnic opsaných po řadě trojúhelníkům ABM, ACM;
b) těžiště trojúhelníků ABM, ACM;
c) ortocentra (tj. průsečíky výšek) trojúhelníků ABM, ACM.

Řešení (obr. la). a) V tomto případě je přímka PO osou souměrnosti
úsečky AM, a proto

|PA| = |PM), 2A4|= (eM
Nechť K, L, H jsou středy stran po řadě AB, AC, AM. Aniž ome

l
zíme obecnost, můžeme předpokládat, že |x AMB, < a" (Kdyby

l
X AMB| > pí vyměnili bychom označení vrcholů A, B. — Případu

l
|x AMB, = a" si všimneme na konci článku.) Čtyřúhelníku AHPK

je možno opsat kružnici, neboť o dvou jeho protějších úhlech platí

X AKP|= |XAHP|= 5.
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Obr. la C

Kružnici můžeme opsat i čtyřúhelníku AHLO (zdůvodněte sami.) Tyto
kružnice označíme po řadě m, n. Dále platí

|x LHO]= |X L40|, (a)
x PHK| = |x PAK (b)

(v obou případech jde o obvodové úhly nad toutéž tětivou). Avšak také

|x LHO|= |x KHP,, (c)
neboť to jsou vrcholové úhly. Z rovnic (a), (b), (c) pak plyne

|x LA0| = |x KAP,
a dále AAOLmAAPK— (podlevětyuu),
a tedy

|AL| |49|—|A4K| |AP
Tuto úměru budeme ještě upravovat

|AL| |MO|= |AK|:|MP|,
l l

|MP| |MG|= |AK| |AL = z 148 | |4C| (d)

K tomu dodejme
X PMO|= |« PAG|= |x KAL= |x BAC (e)

Ze vztahů (d), (e) již dostáváme
A ABC= A MPO
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Obr. lb

Obr. 2 Obr. 3

Všimněme si, že při důkazu jsme nepotřebovali uplatňovat polohu
bodu M — tj. nemuseli jsme používat vzdálenost BM či CM — a to
znamená, že na poloze bodu If vůbec nezáleží. Můžemeho zvolit kdekoli
na straně BC (kromě bodů B, C a paty výšky z vrcholu A) a vždy jsou
trojúhelníky ABC a MPO podobné.

l
Zbývá ještě případ, kdy |© AMB| = a“ tj. AM | BC. V 16. sv.

Školy mladých matematiků nazvaném Kružnice na str. 78 a násl. je
dokázána věta: Kružnice k, která prochází středy stran daného trojúhel
níka, prochází i patami jeho výšek. Aplikujeme-li tuto větu na náš pří
pad, pak kružnice k je kružnice opsaná trojúhelníku MPG (proč).
Situace je znázorněna na obr. lb, kde bod R = kn BC je podle citované
věty nutně střed strany BC. Poněvadž lichoběžník MROP je rovnora
menný, jsou trojúhelníky POR, OPM shodné a pak platí

A ABCm A ROPA A MPO,
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což znamená, že

jak jsme měli dokázat.
b), c). Řešení v těchto dvou případech je podstatně jednodušší, a proto

je přenechávám čtenářům. Ostatně obrázky 2, Ahodně při důkazu po
mohou.

0 trojúhelníkových číslech

Trojúůhelníkové číslo je celé kladné číslo tvaru

-+ 1]m1
kde » je celé kladné číslo. Tak např.

7.8
—— = 28

2T; =

je sedmé trojúhelníkové číslo.
Roku 1905 vyšetřoval B. B. Escott trojúhelníková čísla, která se

v desítkové soustavě skládají vždy z jedné několikrát opakované číslice.
Prošel všechna trojúhelníková čísla s méně než třiceti číslicemi a zjistil,
že tu vyhovuje jen pět čísel, totiž

1, 3, 6, 66, 666.

Tak třeba číslo 666 je trojúhelníkové a má pořadové číslo 36, neboť
platí

Tx = 96.57 = 666.2

V nedávné době D. W. Ballew a R. C. Weger dokončili důkaz věty,
kterou si už asi sami domýšlíte: Ukázali, že kromě zmíněných pěti
trojúhelníkových čísel neexistuje už vůbec žádné, jež by vyhovovalo
vyslovené podmínce [Journal of Recreational Mathematics 8 (1975—76),
str. 96—98].

J. 8.
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naše soutěž

V tomto čísle otiskujeme další úlohy soutěže o ceny, jíž se mohou
účastnit jednotlivci i kolektivy z téže třídy, maximálně však trojčlenné.
Řešení každé úlohy pište čitelně na zvláštní list formátu A4, a to vždy
po jedné straně. Nahoře vlevo na každém listu uveďte své celéjméno,
třídu 1 školu, kde studujete, a nakonec svou bytovou adresu i se směro
vacím číslem. Kolektiv uvede tyto údaje pro každého svého člena.

Nejdříve napište text dané úlohy a potom její řešení. Připojujete-li
k řešení některé úlohy obrázky, narýsujte je pečlivě a čitelně je popište.

Úlohy k řešení

Matematika

V tomto čísle otiskujeme další čtyři úlohy z matematiky; první čtyři
byly uveřejněny v čísle 2 letošního ročníku Rozhledů. Poslední čtyři
otiskneme v čísle 4. Řešení úloh z tohoto čísla zašlete nejpozději do 28.
února 1981 na adresu redakce Rozhledů, která je uvedena na druhé
straně obálky každého čísla.

5. Je dán lichoběžník ABCD, jehož rameno BC je kolmé k základnám
AB, CD; přitom je |4B| + |CD| = |AD|. Dokažte, že přímka AD je
tečnou kružnice sestrojené nad průměrem BC.

Emil Kraemer

6. Je dána kulová plocha o poloměru 7. Který pravidelný čtyřboký
jehlan vepsaný do této plochy (všechny jeho vrcholy jsou na kulové
ploše) má největší plášť *

Eml Kraemer

7. V rovině je dán pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník KLM s pře
ponou KM. Řešte tyto dvě úlohy:
a) Na odvěsně LM zvolte bod T' a sestrojte trojúhelník ABC, jenž má

tyto čtyři vlastnosti: 1. Body A, B leží na přímce KL; 2. bod C je
bodem přímky KM; 3. bod T' je těžištěm trojúhelníku ABC; 4. po
loměrkružnice opsanétrojúhelníku ABC jer —3.|LT'.

b) Nalezněte množinu všech bodů T', pro něž má úloha a) řešení.
Jiří Mida
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8. Nalezněte všechny uspořádané dvojice přirozených čísel (k, n),
pro které má soustava dvou rovnic

zitaž+ + až=1l
zi ham+ + ek=1

konečný počet reálných řešení (73,£2,..., Xn).Pro každou takovou dvo
jici (k, n) určete všechna reálná řešení soustavy.

Jaroslav Morávek

Fyzika

Otiskujeme další dvě úlohy z fyziky; první dvě byly uveřejněny
v čísle 2 letošního ročníku Rozhledů. Další čtyři úlohy otisknemev čísle
4 a 5. Řešení obou úloh z tohoto čísla zašlete do 31. ledna 1981na adresu
redakce Rozhledů, která je uvedena na druhé straně obálky každého
čísla.

3. Na pružinu o tuhosti k = 200 N.m-l se zanedbatelnou hmotností,
která visí na pevném stojanu, zavěsíme v okamžiku %= 0 s těleso
o hmotnosti m —0,8 kg a pustíme s nulovou počáteční rychlostí, takže
začne volně kmitat ve svislém směru. Předpokládejte, že protažení pruži
ny je v mezích platnosti Hookova zákona, že lze zanedbat vnitřní tření
pružiny a odpor prostředí a že tíhové zrychlení má vělikost g = 10m.s“*.

Určete:
1. Sílu F;,, kterou bude těleso působit na pružinu bezprostředně po

zavěšení, tj. na začátku pohybu.
2. Sílu F,, kterou bude těleso působit na pružinu v dolní krajní poloze.
3. Zrychlení a, tělesa v horní krajní poloze.
4. Zrychlení a, tělesa v dolní krajní poloze.

Poznámka: Při malém relativním prodloužení nebo zkrácení pružiny
platí F' -- x, kde F je velikost síly působící na pružinu a « je prodloužení
nebo zkrácení pružiny. Tato úměrnost vyjadřuje Hookův zákon. Je-li
prodloužení nebo zkrácení pružiny tak malé, že platí Hookův zákon,
pak: 1. Tuhost k pružiny je veličina definovaná vztahem k = F/x.
2. Potenciální energie pružnosti (neboli elastická energie) pružiny, pro
tažené nebo zkrácené o délku r, je dána vztahem Wp = kr*/2.

Pokyn. Řešení zapište takto:
1. Síla F, je orientována (svisle dolů, svisle nahoru) a má velikost

1=-.2.SílaF,jeorientována© amávelikostF,=...
3. Zrychlení a, je orientováno ... a má velikost a =4.Zrychleníapjeorientováno— amávelikosta;=

Důkaz: ...
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Obr.1 5

Obr. 2

4. Vodivou smyčkou S94,orientovanou podle obr. 1, která je připojena
ke zdroji proměnného elektromotorického napětí, prochází elektrický
proud I;, jehož časový průběh je znázorněn křivkou K, v obr. 2. Blízko
smyčky S, je uzavřená vodivá smyčka S;. Její odpor je velký, takže
indukovaný proud I,, který jí prochází, je tak malý, že jev vlastní
indukce je zanedbatelný.

Překreslete graf proudu J, a pod něj zakreslete přibližný graf proudu
I, tak, aby bylo zřejmé, které části křivek K4, K„, znázorňujících oba
proudy, si odpovídají.

Ivan Šantavý

Císařovna

Když W. Nernst přednášel o fyzikálních základech rozhlasu, vyprávěl
také, že měl tu čest předvést rozhlasový přenos německému císaři a cí
sařovně. Nernst obsluhoval vysílač ve Fyzikálním ústavu a k vysílání
použil desky s písní, kterou zpíval světoznámý tenor E. Caruso. Po pře
nosu byl pozván na zámek a císařovna mu gratulovala k překrásnému
pokusu a řekla také: ,,„Ctěnýpane profesore, my jsme ale vůbec nevě
děli, že jste tak dobrý zpěvák!“

Petr Hmlička
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Řešení úloh minulého ročníku Rozhledů

Matematika

3. V pravoúhlém trojúhelníku POC s přeponou PC jsou uvnitř od
věsny OC sestrojeny body A, B tak, že bod A je mezi body O, B; přitom
úhly X OPA, X APB, X BPC jsou shodné. Víme, že je |OA| = a,
4 B) = b; vypočtěte velikost « výše uvedených shodných úhlů, c = |BC|
a dokažte,žejea < b < 2a,b < c.
(Došlo 9 řešení) BmmlKraemer

Řešil Libor Forst, III. A G II České Budějovice,Jírovcova :

Protože úhel © OPC o velikosti 3x je ostrý, je « < 30", takže je

0<tga<I<i (1)

a X Obr.1
0 A B C

Budiž t = [OP|; potom z pravoúhlých trojúhelníků OPA, OPB (obr.1)
plyne, že je

tea==, teda. (2)
Protože je

2tgube
je podle (2) a+5. 2p Ba"
je tedy

(a + d)řž— až(a -+ b) = 2atž,

ala + b
— a
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Podle (2) je proto ba
2 — „12K OE

ba
ea- |(žE (4)

tím je určeno číslo «.

Protože je až > 0, a + b > 0,t* > 0, plyne z (3), že je také b —a > 0,
čili b > a. Podle (4) a (1) je

tea—o 2<i„ano +6.83
takže je

3b—3a < a+b,
b< 2a.

Z pravoúhlého trojúhelníka OPC plyne, že je
b

te3x= 27T? . (5)

Pro přípustné hodnoty « je
teatg2u

— 2x) = . 6bgda— tg(a+Ja)l—tgutg2«(6)
3 = Maa:

protože je « < 30“,je tga < B , te 2x < 3 , takže v našempřípaděje

0 < tg « tg 2x < 1. Podle (5), (6) a (2) je

a+-b+ce- U%+)
t - B—ala+b)"'

(a +b+ o) —ala + b)(a + b+ c)= P(2a+ b),
e— a)=ala+ b)(a+ b+ c).

Z toho podle (3) plýne, že je.

až(a + b) (c — a)
b—a =ala+b)(a++),

a tedy
ac — a? = ab > bž — be — až — ab — ac

b2= Iz% (7)
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Obr. 2 Obr. 3

Zbývá ještě dokázat, že je c > db;důkaz provedeme nepřímo. Před
pokládejme, že je c S b, tj. podle (7)

b?— -Sba —b7.
bs lia—b,
bSa;

avšak ze (3) plyne, že je b > a.

4. Je dána elipsa (resp. hyperbola) s hlavní poloosou a a vedlejší polo
osou b. Jejím ohniskem vedeme přímku p tak, aby protínala tečny
elipsy (resp. hyperboly) sestrojené ve vrcholech hlavní osy v bodech
A,, 42, a sestrojíme kružnici k o průměru A,4,. Pro které přímky p
má každá kružnice k s elipsou (resp. hyperbolou) aspoň jeden společný
bod? Jaká je vzájemná poloha takové kružnice k a dané elipsy (resp.
hyperboly)? Existuje mezi kružnicemi majícími s danou elipsou (resp.
hyperbolou) aspoň jeden společný bod taková, která má ze všech těchto
kružnic největší průměr?
(Došla 3 řešení) Bml Kraemer

Doplněné řešení Libora Forsta, III. A G České Budějovice, Jirovcova :
Zvolme ortonormální soustavu souřadnic tak, aby její osa x splývala

s hlavní osou a osa y s vedlejší osou dané elipsy (resp. hyperboly). Je-li
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e excentricita této křivky, je jedno její ohnisko F[e; 0], takže přímka p,
která jím prochází a má směrnici £, má rovnici

= kz— e).

Její průsečík s osou y je bod O[0; —ek] a její průsečík s tečnou křivky
sestrojenou ve vrcholu B[a; 0] je bod A;[a; ak — ek]. Pro poloměr
r = |0A,| kružnice k tedy platí:

P=a+ ak?. (1)
Pro elipsu dostaneme situaci znázorněnou na obr. 2, pro hyperbolu si
tuaci patrnou z obr. 3. Kružnice k sestrojená nad průměrem A,A; má
střed O a ve zvolené soustavě souřadnic má rovnici

a* + (y + ek) = a“ + a*k? (2)

Řešme úlohu nejprve pro elipsu. Ve zvolené soustavě souřadnic má
rovnici |

byži+ ažy*= a? ; (3)
přitom platí rovnost

a*—b3+ e?ž. (4)

Pro společný bod (r, y] elipsy a kružnice k platí rovnice (2) a (3), a tedy
též rovnice

a2b? L a2b?2|;2ji bž(y* + Zeky + e*k?) + ažy?ž— a*b? ;

podle (4) ji lze upravit na tvar

e2yž— 2bžeky + bk? — 0.

Tato kvadratická rovnice má jediný dvojnásobný kořen

„ děk=
Podle (3) patří k tomuto y číslo x, pro něž je

a?bk2
by? — a?*b2—

e2 M

až(ež — b2k2)2 —x“ =
e2

,

le = -Ve —bk
Má-li být « reálné číslo, musí být e* — d2k?*= 0, tj.

€

kMSŤ- (5)
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Kružnice £ sestrojená nad průměrem A,A, má tedys elipsou společné
body

2r|-2y6=běTR.E rem El,e e e

které pro |k| = 5 splynou v jediný bod C [0; b], tj. ve vrchol vedlejší

osy elipsy. Podle (1) a (5) platí pro poloměr r kružnice k
8 2.1 02 4aaa ha-=ea

je tedy a
s% (6)

Tečna elipsy v bodě 7", jeA b*k
xbžzbe —bk + a2——Y= a*b?,

ze? — 56*k*+- aky = ae. (7)

Tečna kružnice k v bodě T', je

ae bžk?„E + +)(y+ek)=a*+a*k?,

1—Ve—o
2

+ + (bř+ e?)k?*= a?+ a*k?;
podle (4) lze tuto rovnici upravit takto:

z|/ež — b*kž — aky = ae. (8)

Ze (7) a (8) plyne, že elipsa a kružnice k mají v bodě 7T",společnou tečnu;
říkáme, že se v bodě T', dotýkají. Ze souměrnosti obou křivek podle osy

—
y plyne, že totéž platí pro bod T',. Pro |k| < : je T, 7 T%,pro
je T, — T, — C vedlejším vrcholem elipsy. V tomto druhém případě
má kružnice k maximální poloměr

je to hyperoskulační kružnice elipsy v jejím vedlejším vrcholu.
Pro hyperbolu je řešení úlohy zcela obdobné; rozdíl je však v tom,

že poloměr kružnice k je r Z a; neexistuje tedy kružnice s největším
průměrem.
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2 2

SV,

/
©

Obr. 4 A

5. Je dán kvádr ABCDA'B'C'D' ; středy jeho hran AB, CD jsou po
řadě E, F. Nalezněte množinu těžišť všech trojúhelníků EFG, jejichž
vrchol G je bodem stěny A'B'C"D' a pro jejichž strany BG, FG platí:

BG| |FG|= 2:3.
Proveďte diskusi vzhledem k rozměrůmdaného kvádru.
(Došla 4 řešení) Jiří Mida

Autorovo řešení :

Označmerozměry daného kvádru |AB| = a, |BC| = b, |AA'| =c.
WwwvZe známé vlastnosti těžiště trojúhelníku plyne, že hledaná množina M

těžišť T' všech trojúhelníků EFG (obr. 4) je obrazem množiny M" všech
vrcholů G ve stejnolehlosti Hg „, kde S je střed úsečky EF.

Položíme-li přímkou EF" libovolnou rovinu e, pak množinou všech
bodů X v rovině o, pro které platí

EX| |FX|=2 3,
je tzv. Apolloniova kružnice o průměru UV (obr. 5), kde U je takový
vnitřní bod úsečky EF, že

Bv|=Š IBF= Zb,
a bod V leží na polopřímce FE, přičemž

BV|=2 |EF|= 2
Odtud plyne, že množina M"všech bodů G je průnikem pravoúhelníka

A'B'C'D' a kulové plochy », jejímž středem je střed O úsečky UVa jejíž
poloměrje

l 6
r = z (UE + JEV))=).
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Obr. 5

D = C
1
|

iSU
T

A Ej B

Obr. 6

i O E F"
19 „ /i | /| o| o Ť| 1A
| 1/L —
| 0 24, E S F

vŠ

Vypočtěme ještě vzdálenost bodů E a O. Platí:
6 2 4

BO = r— = —b— —b = —b.BO|= r—|EU5b5bFb
Dále rozlišíme tři případy. Na obr. 6 jsou body E" a F" po řadě středy

hran A'B' a C'D', bod 0"je pravoúhlý průmět bodu Odo roviny A"B'C'D'.

1. Nechť r < |OE"|,tj.

6 / 4 |,E.<| 5 ) ba,
neboli

b < 5 c|/5
PakM = g,atedyi M= o.
2. Nechť r = (OE"|, tj.

L +

b = 2 c|/5

Pak M' = fE"), takže M — (T), kde T je těžiště A EFE'
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3. Předpokládejme, že r > [OE'|, tj. že
L +

b > a c|/5 .

Pak je však r < [OF'|, neboť

6 RUNEN

Tedy pro b > > 5 je množina M"kruhový oblouk o', který je průni
kem pravoúhelníka A'B'C'"D' a kružnice ležící v rovině A'B'C'D"', jež
má střed O' a poloměrr=| -|
Množina M je pak také kruhový oblouk o, jenž je obrazem oblouku o'
ve stejnolehlosti Hg„.

Fyzika

3. Z výšky hp je volně spuštěn tenisový míček. Dopadne na vodorov
nou pevnou desku, odrazí se od ní a dále poskakuje ve svislé přímce
(odpor prostředí zanedbáme). Při každém dopadu na desku se změní
p% jeho kinetické energie v energii tepelnou.
a) Najděte vztah pro výšku n-tého výskoku a pro rychlost n-tého

dopadumíčku na desku.
b) Zjistěte, jakou zákonitost splňují časové intervaly mezi dvěma ná

sledujícími dopady míčku na desku.
Došlo 9 řešení) Josef Novák

Řešil Juraj Štipka, IV. C G Levice:
a) Pri prvom dopade má loptička kineticků energiu W,, ktorá je rovná

polohovej energii loptičky vo výške /, t.j.
W = mhg

Pri odraze stratí časť energie a má kineticků energiu W,, ktorá sa pri
výstupe do výšky A,premení na potenciálnu energiu. Platí

W,= W,h —4) = mhyg[ —k) mhg (1)
Podobnepre Wplatí

2 2— „B „B —Z =
W34=v 100| "h 100 mhsli 100| mag, (2)
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pri 4-tom odraze teda bude
ibh— 49| B)mmg(1)

Z rovníc (1), (2),..., (i)dostávame

p=A —
' | 100j

p 2hh f -10

Ďpu = ——
: ho|1 =)

a pre výšku n-tého výskoku teda platí
n

— —..éat

Kinetická energia W, je pomocou rýchlosti v, daná vzťahom
lwg"

kde v, je rýchlosť prvého dopadu. Zároveň však platí

W — mgho ;
čiže

l
mgho= z"

vy= |2hy
Podobne pre

l
W, = 3 mví = mhmg,

V%=jl: —o, ,

t.j. po dosadení za h;
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d-1dě)
Pre rýchlosť n-tého dopadu teda platí:

n-1

Vn=r —0]
b) Označme f, čas pádu z výšky hg; platí

2ho

g

Nech ř,je doba medzi prvým a druhým dopadom (čas výstupu do výšky
hy a pádu z tejto výšky je rovnaký):= MN

Z 2ho P | ph 2| g y g | 100 9 100
Nech ť, je doba medzi druhým a tretím dopadom; potom

ol/2hs 1/2 Po PÝYuj U Vl 00)-| (65
Analogicky pre ť;platí

p G=8%
: 2 100]

py p
E41= 25 ( o] = E l 77100

4. V nádobě je vrstva kapaliny o hustotě ©,a nad ní je vrstva jiné
kapaliny, která se s první nemísí, chemicky s ní nereaguje a má hustotu
02.Na rozhraní obou kapalin plave krychle ze stejnorodé látky; hrana

bt,=

a pre +1

krychle má délku a. Dolní vodorovná podstava krychle je v hloubce n
pod rozhraním kapalin, horní podstava je v hloubce a pod volným po
vrchem kapaliny o hustotě 0%.
a) Určete tlakovou sílu F'„, která působí na dolní podstavu krychle,

a tlakovou sílu F',, která působí na horní podstavu krychle.
b) Určete hustotu o materiálu, z něhož je krychle zhotovena.
c) Ponoří se krychle hlouběji do dolní kapaliny, jestliže zvětšíme

tloušťku vrstvy horní kapalhnyt Zdůvodněte!
Řešte nejprve obecně, pak pro hodnoty: 64= 1,0.10* kg.m-*, 0, =
= 0,80.10* kg.m"*, a — 10 om, g = 10 m.s*?.
(Došlo 10 řešení) Josef Novák
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Řešil Peter Babinec, III. C SPŠE Piešťany:
a) V rovnovážnom stave pósobí na dolnů podstavu vztlaková sila,

ktorá je daná sůčtom hydrostatickej tlakovej sily, ktorou pósobí horná
kvapalina od volného povrchu po rozhranie kvapalin, a hydrostatickej
tlakovej sily, ktorou pósobí spodná kvapalina od rozhrania kvapalín až
po dolnů podstavu kocky. Teda

F=o ate)
Na hornů podstavu pósobí hydrostatická tlaková sila o velkosti

F,= 90.
Vektor sily F, má smer zvislý a je orientován hore, vektor sily F; má
týž smer, ale opačnů orientáciu. Pre dané hodnoty je

Fm 16,5N, Fx,m=8N

b) Pretože je kocka v rovnováhe, výslednica síl F', a F', sa rovnátia
žovej sile G. Teda platí

G=F—F,
alebo pretože

G = a*og,

009—ot (pe ta)4 1 4 2/>

l 3
e=TAaT7e

Pre dané hodnoty je
o— 0,85. 10*kg .m“*

c) Predpokladajme, že sa hrůbka vrstvy hornej kvapaliny zváčší o r
a že sa kocka ponorí do kvapaliny o híbku y. Analogicky ako v prvom
prípade sa teraz musí kocka nachádzať v rovnovážnom stave. Nech
teraz posobí na dolnů podstavu sila Fi a na hornů podstavu sila F.
Tiažová sila G sa rovná výslednici síl Fi, F, pričom

, ji 1

F= o)(> T1o)eT| T19)"|
F; = ažylr+ y + a)o;.

Pretože
G= Fi— Fi= F, —Fy,

je
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Obr. 7 1 Ry

tE
ň l 3 3 1 „Ž ;vTATZ%© 447% A 4 e)T vyda —©)

Tento vzťah je splnený len pre y — 0, to znamená, že kocka sa neponorí
hlbšie do dolnej kvapaliny po zváčšení hrůbky hornej kvapaliny.

5. Do obvodu zdroje Z o konstantním elektromotorickém napětí U,
a ampérmetru A je možno přepínačem připojit rezistor s neznámým
odporem R, nebo rezistor se známým odporem R;. Součet vnitřního
odporu zdroje, vnitřního odporu ampérmetru a odporu spojovacích
vodičů je R. Dáme-li přepínač do polohy 1, ampérmetrem prochází
proud f4. Dáme-li přepínač do polohy 2, ampérmetrem prochází proud
I, (obr. 7).
a) Určete odpor R, pomocí I,, I;, R; a R.

I
b) OznačmeRi = TŘ Odůvodněte,proč je odpor rezistoru přesněji

1

určen hodnotou R, než hodnotou Rj. Vypočítejte rozdíl R = |R, —
—Ri.
Řešte nejprve obecněa pak pro hodnoty I, = 5,00 mA, I; = 20,0mA,
R, = 100 A, R = 8,00 0.

(Došlo 8 řešení) Josef Novák

Řešil Peter Lešťan,III. B G Spišská Nová Ves:
a) Elektromotorické napátie zdroja Z sa rovná Ohmovmu napátiu

na úhrnnom odpore obvodu,t.j.
UL=IRT Aj),
Up,= IR + Rs)

Elektromotorické napátie je konštantné, preto obe rovnice dáme do
rovnosti:

IR + Ry)= I,(R T R) ;

140



Pre dané hodnoty je R; = 424 0.
b) Pri výpočte hodnoty Rj sa nebral do úvahy vnůútorný odpor R,

t.j. sůčet vnůtorného odporu zdroja, vnůtorného odporu ampérmetra
a odporu spojovacích vodičov, a preto je odpor rezistora presnejšie
určený hodnotou Rj. Pre rozdiel AR = |R, — Ri) platí:

„bh 1 T; 1,
AR= (B+ R)—R—Ry —| R—R= RE l.

Pre dané hodnoty je AR = 240

informace

Středoškolská odborná činnost SSM
v oborech matematika a fyzika

Na druhém sjezdu SSM se svaz mládeže přihlásil ke spoluodpověd
nosti za výsledky budování socialistické společnosti. Ve středoškolských
organizacích věnuje speciálně pozornost pracovní iniciativě ve studiu.
Přitom těžiště své studijní iniciativy vidí v rozvoji středoškolské od
borné činnosti (SOČ), v níž studenti samostatně a podle svého zájmu
nebo příští profesionální orientace studují odbornou literaturu, řeší
tematické úkoly, pracují v odborných zájmových kroužcích na škole
i mimo školu, soutěží v předmětových olympiádách apod.

Pro rozvoj SOČ pořádá SSM spolu s orgány školství a dalšími orgány
a organizacemi konference SOČ -přehlídky výsledků práce v SOČ
kroužků, kolektivů a jednotlivců. Po několikaletých zkušenostech
s konferencemi v oboru strojírenství a v dalších oborech mají konference
SOČ již dva roky ustálenou formu, zahrnující všechny technické, pří
rodovědní i společenskovědní obory rozvíjené v SOČ; již druhý rok pro
běhly také konference SOČ v oborech fyzika a matematika.

Na loňském ročníku konferenci SOČ v oborech matematika a fyzika,
které se konaly na gymnáziu v Bílovci (okres Nový Jičín), získal první
místo v oboru matematika VáclavFriedrich z gymnázia v Chebu prací
Matematický základ číslicových počítačů. Na základě studia rozsáhlého
množství literatury zpracoval výklad těch partií matematiky, které
jsou nutné pro pochopení činnosti počítačů 1pro dorozumění se s nimi.
Suverénním, jistým vystupováním při obhajobě přesvědčilo perfektním
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zvládnutí oboru své práce. Na druhém místě se loni umístil Pavel Va
řejka prací Vzájemné odvozování pravidelných těles, v níž vyvinul
vlastní metodiku studia vztahů mezi pravidelnými tělesy. Třetí místo
obsadil Josef Kvasnica a Jan Mrázek z gymnázia Sladkovského nám.
v Praze prací o programovatelných kalkulačkách Texas Instrument.

Loňské první místo v oboru fyzika získal Milan Hlásek z gymnázia
Dačice prací Elektronické měření času, v níž rozebral teoretické aspekty
moderního měření času a popsal vlastní přístroj postavený ze součástek
československé výroby.

Letošní celostátní kolo konferencí SOČ se konalo v Banské Bystrici 13.
až 15. června 1980. Obhajoby v oborech matematika a fyzika proběhly
na gymnáziu na třídě SNP. V oboru fyzika získal první místo J. Kaňák
z gymnázia Šurany prací Amatérský astronomický ďalekohlad a jeho
využitie. O obsahu své práce by nás měl informovat v některém z dal
ších čísel Rozhledů. Druhé místo obsadil Z. Krušina z gymnázia Vlašim,
který spolupracoval s Astronomickým ústavem ČSAV v Ondřejově,a to
prací Protónové sluneční erupce a příspěvek k jejich prognóze. Třetím
místem byla oceněna práce kroužku elektrotechniky z fakultního gym
názia v Košicích, zpracovaná J. Kurinským, J. Šándrejem a V Mihán
kem: Rekonštrukcia školského zosilňovača Tesla M-115. Jejich práce je
popsána ve stejnojmenném článku B. Scholze (Matematika a fyzika ve
škole, číslo 5, ročník 10, leden 1980).

V oboru matematika získal letos první místo J. Brousek z gymnázia
v Klatovech prací Dělitelnost celých čísel. Druhé místo obsadil 0. Starý
z gymnázia Karlovy Vary prací Příspěvekk matematicko-statistickému
zpracování dat automatické analyzátorové stanice v Karlových Varech
-Drahovicích, řešící vztah koncentrace rozpustného kyslíku k průtoku
a teplotě vody; tato práce má význam pro zabránění úhynu ryb a vod
ních živočichů. Třetím místem porota ocenila práci kolektivu vedeného
M. Strakou z gymnázia v Prievidzi: Strojové zpracovanie výskumnej
úlohy MZ č. 21-01, 04 o výskyte chronickej bronchitídy v okrese Prie
vidza.

V letošním ročníku konferencí SOČ, a to i v oborech matematika a fy
zika nás velice potěšil vzestup počtu prací středoškoláků, které se
uplatnily v praxi, ve výzkumu či napomohly při vyučování. Pro infor
maci a hlavně pro inspiraci uvádíme názvy dalších prací letošních celo
státních konferencí SOČ v oboru matematika a fyzika:

Početní operace se zlomky na výpočetním automatu Consul 266,
Programování na kapesním kalkulátoru, Řešení transcendentních rov
nic na počítači T1-58, Programovací jazyk Bassic —popis jazyka, Kore
lační analýza EEG záznamov pacientov chorých na epilepsiu, Príspe
vok k zobrazeniu priestoru na rovnů plochu, Nerovnice a ich riešenie,
Využití počítače ADT 4316 při měření doby reakce člověka, Algebraický
operační systém, Numerické integrovaní na programovatelnom kalku
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látoru T1-57, Nomogramy s binárním polem, Logická stavba absolutnej
geometrie, Aplikácie Gaussovej metódy riešenia sústavy lineárnych
rovníc v praxi, Určení nejkratší vzdálenosti mezi uzly grafu a výpočet
na počítači, Řešení úloh lineárního programování Simplexovou metó
dou, Od čísel přirozených k desetinným zlomkům, Nerovnosti, Delitel
nosť čísel, Program pro řešení algebraických rovnic.

Relativistická kosmologie, Univerzální měřicí přístroj s operačním
zesilovačem 741, Zákryty hvězd Měsícem a jejich redukce, Kyberne
tická hračka, Vizuálne pozorovanie zákrytových dvojhviezd, Prehlad
nositelov Nobelovej ceny vo fyzike, Akustika učebny fyziky a její
úpravy, Vplyv Slnka na biosféru, Hvězdářský dalekohled, Víceúčelový
měřicípřístroj pro použití v laboratorních pracích z fyziky, Laser a jeho
aplikácie, Pozorování slunečních skvrn, Štúdium zákrytovej premennej
hviezdy EG Cephei, Kritická hmotnost bílého trpaslíka, Osvětlovací
a zobrazovací soustava elektronkovéno mikroskopu, Vyrovnávací pa
měť expanderu času, Výpočet denního osvětlení mikropočítači, Polov0
dičová elektronika so zameraním na polovodičové diódy.

Závěrem vám přejeme, milí čtenáři-středoškoláci, mnoho radosti
a úspěchů v zapojení do SOČ (vždyťpravidelně čtete nejen tento odbor
ný časopis) a případně i dobré umístění v příštím ročníku konferencí
SOČ. Její školní kola mají proběhnout již v březnu 1981.

Ivan Fischer,
předsedaROSŠ MV SSM Praha

z nových knih

Jaroslav Folta, Luboš Nový:
DĚJINY PŘÍRODNÍCH

VĚD V DATECH

Vydalo nakladatelství Mladá fron
ta, Praha 1979, 8. svazek Maléencyklopedie,360| stran,váz.
28 Kčs.

V květnu letošního roku se za
výkladními skříněmiknihkupectví
objevil 8. svazek knižnice Malé
encyklopedie, který svým názvem
upoutal všechny zájemce o přírod
ní vědy. Přírodní vědy jsou v něm

chápány klasicky, tj. rozumí se
jimi vědy matematické, fyzikální,
biologické a geologicko-geografic
ké.

Knížka dává čtenáři přesně to,
co slibuje její název. Obsahuje asi
2500 hesel, která vytvářejí stručný
chronologický přehled postupného
vznikání a zdokonalování přírodo
vědných poznatků od doby před
22 milióny lety, kdy žili první
předkové člověka, až do sedmde
sátých let našeho století. Příručka
uvádí i některé údaje z dějin tech
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nických věd, neboť mezi technikou
a přírodními vědami nelze vést
ostrou hranici. Právě experimen
tální a technická zařízeníposunují
mnohdy přírodovědecká bádání
prudce vpřed; uvědomme si např.,
jaký vliv měl na astronomii dale
kohled a na biologii mikroskop.
Knížka informuje i o vzniku růz
ných vědeckých společností a in
stitucí, bez nichž si nelze součas
nou vědu představit.

Neocenitelnými součástmi pří
ručky jsou synchronní tabulky,
jmenný rejstřík a věcný rejstřík.

Synchronní tabulky názorně za
čleňují vývoj přírodních věd do
vývoje celé lidské společnosti, do
souvislosti S vývojem politickým
hospodářským, technickým a kul
turním.

Vhodným doplňkem Dějin pří
rodních věd v datech je 2. svazek
edice Malé encyklopedie, který se
jmenuje Světové vynálezy v datech
a jehož autory jsou F. Jílek, J. Ku
ba a J. Jílková. Vyšel již ve dvou
vydáních v letech 1977 a 1980.

Jiří Mida

Řešení úloh ze str. 120

1. Zůstala zachována rovnost hladin v obou sklenicích, z čehož plyne,
že bylo přeneseno právě tolik vína do vody, kolik vody do vína.
Početní ověření: Předpokládejme, že v plné lžíci směsi vody s vínem je
např. %/19vody a !/;, vína. Bylo tedy přeneseno za plnou lžíci vína, přeli
tého do vody, zpět */, lžíce vína a */19lžíce vody. Ve vodě zůstalo %/
objemu lžíce vína a do vína bylo přeneseno */;, objemu lžíce vody. Učí
něný předpoklad nemá pro výsledek operace určující význam a závěr
proto platí obecně.

4.Obecně:[z by =a|y>a+hy=ry>y= E- l
n O R x— — n. = ==
Vz+y TY PATY =. .Y>Y 11 —1

6.87—63—8-47+46-+3
85—63—8+45+6+3

8. Součet čísel 1 až 9 je 45. Výsledek 21 lze získat odečtením čísel,
jejichž součet je 12, neboť (45 — 21) 2 — 12. Možnosti:
Znaménko minus vložit před čísla:

3,9 48 5,7
1,29. 1,3,8 147.156. 23,7
9,4,6. 34,51,2,3,6| 1,2,4,5

Je tedy 12 možností získat výsledek 21.
Výsledek 22 je nemožný, protože podíl (45 —22) : 2 není přirozené číslo.
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SLOVNÍČEK

ITALSKO -ČESKÝ (POKRAČOVÁNÍ)

persistenza delle imagini ž
perturbazione ž
peso m
planeta m
planeti esterni
— interni
plano m
— alWinfinito
— di Argand-Gauss
— di prolezione
— di riferimento
— orizzontale
— proiettante
— tangente
— secante
— verticale
plani coniugati
— perpendicolari
— coordinati
— immaginari
— principali
platto
piccolo
pila ž
— a secco
— fotoelettrica
— termoelettrica
— atomica
piramidale
piramide ž
— regolare
— retta

schopnost oka uchovávat obrazy
perturbace
váha, tíže
planeta, oběžnice
vnější planety
vnitřní planety
rovina
— nevlastní
— komplexních čísel
průmětna v Mongeověpromítání
průmětna
rovina vodorovná, horizontální
— promítací
— tečná
— protínající útvar
— svislá, vertikální
roviny sdružené
— kolmé
— souřadnicové
— imaginární
— hlavní
plochý, mělký
malý
článek
— suchý
— fotoelektrický
— termoelektrický
nukleární reaktor
jehlanovitý, pyramidální
jehlan
— pravidelný
— přímý



piroelettricitž
pirometro m
plů
placca ž
planatismo m
planetario m
planimetria ž
planimetrico
planimetro m
plasma m
pluviometro m
polare
polare ž
polarimetro m
polaritů ž
polarizzatore m
polarizzazione ž
— dielettrica
— elettrohtica
— magnetica
polaroide m
poliedro m
poligonale ž (linea)
— aperta
— chiusa
poligono m
— circoseritto
— eguiangolo
— eguilatero
— insoritto
— piano
— regolare
polinomio m
polo m
pompa ž
— a diffuslone
— molecolare
— rotativa

pyroelektřina
pyrometr
více
deska
zklenutí (vada čoček)
planetarium
planimetrie
planimetrický
planimetr
plazma
dešťoměr
polární
polára
polarimetr
polárnost
polarizátor
polarizace
— dielektrická
— elektrolytická
— magnetická
polaroid
mnohostěn
lomená čára
— — otevřená
— — uzavřená
mnohoúhelník
— opsaný
— rovnoúhlý
— rovnostranný
— vepsaný
— rovinný
— pravidelný
mnohočlen
pól
pumpa, hustilka, stříkačka; vývěva
— difúzní
— molekulární
— rotační
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matematika

Pravdivostní funkce vyjádřené mnohočleny - I.

Doc. Dr. VLASTIMIL MRÁZ, CSc., UK Praha

Na střední škole se hovoří zpravidla o pěti pravdivostních funkcích:
o negaci, konjunkci, disjunkci, imphkaci a ekvivalenci. Zatímco unární
funktor negacepíšeme před výrokovou proměnnou takto —p, zbývající
binární funktory píšeme mezi výrokové proměnnépAg, pPVa Pg
a p<>g. Nejen výrokové proměnné nabývají dvou pravdivostních
hodnot, a to pravda, což zapisujeme znakem 1, anebo nepravda, což za
pisujeme znakem 0, ale rovněž funkční hodnoty pravdivostních funkcí
nabývají týchž hodnot 1 nebo 0. Tabulky 1 a 2 vyjadřují souvislost mezi
pravdivostními hodnotami (ph) výrokových proměnných a shora uve
denými funkcemi.

Tabulka 1. NEGACE

Pl oni?

0

0 1

Tabulka 2. KONJUNKCE DISJUNKCE IMPLIKACE EKVIVALENCE

g PM pPVG PDG PS
l 1 1 l

1 00 0

0 1 l 0

0 0 l l

Můžeme se ptát, zda existují další pravdivostní funkce. Odpověď na
tuto otázku je kladná. Ve dvojhodnotové výrokové logice je těchto 16
pravdivostních funkcí, které označíme f;, f, f3, .. ->f15,116(viz tabulka 3),
pro které by bylo možno určit příslušné logické funktory.
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PG | | | Í; | í, | í Í, 5 f, (o Bl Ba Ao Najhs ho
l 1 11, 1 LL 1 1 1 0. 0|,0|.0|,.0|.0| 0,0101,1,1,L0,0|, 0,0| 1,1,1,1,0|,.0|.0.0011,1,0|, 0,1,1,0,0| 1/1.,0,0| 1/1,0,0001,0| 1,0,1,0|1,0,1/0| 1,0| 1,0| 1,0
Nabývá-li pravdivostní funkce pro všechny možné pravdivostní hod

noty svých proměnných ph 1, nazýváme ji tautologi; v tabulce 3 je
tautologií funkce f,. V případě, že pro všechna pravdivostní ohodnocení
výrokových proměnných nabývá pravdivostní funkce vždy ph 0, nazý
vámeji kontradikci; v tabulce 3 je kontradikcí funkce f,. Zřejměplatí,
že negací tautologie je kontradikce (—f, —f) a negací kontradikce je
tautologie (—f% —fj). Nabývá-li nějaká pravdivostní funkce alespoň
jednou ph 1 a alespoň jednou ph 0, nazýváme ji splnitelnouformuli;
v tabulce 3 jsou splnitelnými formulemipravdivostní funkce f,, f3,fx,...,
f14,Ú5. Také ovšem samostatnou výrokovou proměnnou pokládáme za
splnitelnou formuli; v tabulce 3 to jsou funkce f, = p, f$ = gd.

Čtenáři snad není neznámo, že každé ze šestnácti uvedených funkcí
by bylo možno přiřadit nějaký funktor. Např. exkluzivní disjunkci (vy
lučovacínebo ) zapišme funktorem V, tedy pVg = fw. Z porovnání
funkčních hodnot f1 a f, je zřejmé, že platí f19— —f4, čemuž rozumíme

tak, že ph(pVy) —ph—(p<>9); stručně jen zapíšeme (pVg) =
= —(p<>9). Rovněž ovšem platí 12——fy, čili (p<>9) = —<(pVg).
Pro Peirceovu (čti pírsovu) funkci f35= p g můžeme chápat ve smyslu
české vazby ani. .,anmi...; platí f4- — —-f;.Peirceova funkce je negací
disjunkce, takže p, g = —(pVg). Shefferova (čti šeferova) funkce
f; = Pl g je negací konjunkce f5, tedy plg = —(pA9. Z tabulky 3 je
zřejmé, že platí 65 — 111, A5 — E, 4 — —fg, f$ — 4; nebo
ovšemf = —6; Í = —Es, ..j fg = —.

Je patrno, že počet šestnácti pravdivostních funkcí (funktorů) snadno
zredukujeme na menší počet. Např. shora uvedeným počtem pěti funk
torů, —, A, V, =>,<> lze vyjádřit libovolnou z funkcíf; (pro+ = 1,2,3,
4, „ 15, 16). Avšak i tento počet výrokotvorných funktorů dokážeme
snížit na systém jen dvou funktorů, např. <—, =>) nebo C, A) nebo
C—,V». Dokonce jediný funktor stačí k tomu, aby se jím vyjádřily
všechny ostatní funkce. Tuto vlastnost mají Peirceův funktor | a také
Shefferův funktor | Čtenář se může přesvědčit, že např.platí:p EPr,
—2= PP,
pPAa=(pp) la, a)
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pPAag=(pla|(plg),
p Va=spyd (P49,PZP
pr>a=lípir),al4 lípr) 4dlp>a=pllala =plírla,p<>a=p!p)(aka(p|a)líp| p)1,
PL = p | (a|a]|la|(p|rp)) | [(p|p) |p),
f$= [(a4abrl4líala 1)
f$=a | (pr).

Ze střední školy známá tabulková (maticová) metoda umožňuje sta
novit pravdivostní hodnoty pravdivostních funkcí o více než dvou vý
rokových proměnných, v nichž se vyskytuje řada různých funktorů.
Obecně platí, že dvouhodnotová pravdivostní funkce o n výrokových
proměnných má 2%řádků. Jako příklad uveďme pravdivostní funkci

f= [(pAg)> "IVp,
jejíž pravdivostní hodnoty jsou (1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1), jak ukazuje ta
bulka 4.

Tabulka 4.

par | pad VPí
1 11 1. 1 1 lalo
1 1 0 1.0 0 0,0
1 0 1 0. 1 1 1,0
1.0 0 0. -1 0 1,0
0 1 1 0. 1 1 |1| 1

0 1 0 0. 1 0 |1|1
0010.11| 11
0 0 0 0. 1 0 |1/1

Je ovšem velká řada pravdivostních funkcí o třech výrokových proměn
ných p, g, r, které nabývají ph (1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1) jako např. funkce

= (PA30)VIpVr,
£ = (PV 92V) A(aV—9),
W = —pVaaVr,
fIV = (pAg) > 7, atd.
Pravdivostní funkce f""' je ve standardním tvaru, jenž se nazývá úplná
normálná konjunktvvníforma funkce f. Tvary f" a f"' jsou po řadě normální
disjunktvvnáforma a normální konjunktivnáforma. Transformací f, resp. £"

147



na úplnou normální formu dostaneme tuto formuli fY, v níž pro úsporu
místa píšeme místo funktoru negace pruh nad proměnnou *)

V = (PAgGATV(PAZAnTV(PAgArn)V(pAgAr)V

V(BAgA?)V (BAgAr)V (PAZAT)

K budování výrokové logiky slouží nejen známá tabulková metoda,
která se probírá na středních školách, ale také axiomatická nebo aritme
tická metoda. Této aritmetické metodě budeme věnovat pozornost.
Uvidíme,že ji lze užitečně aplikovat i na běžné úlohy, které řešímetřeba
tabulkovou metodou. Při této aritmetické metodě jde o to, že pravdi
vostní funkci vyjádříme polynomem, který po dosazení pravdivostních
hodnot výrokových proměnných nabude právě stejných ph jako původní
pravdivostní funkce. Shora uvedenou formuli f (resp. f', f"',£f'"', £IVnebo

PW?
fV) generuje čili vytváří trojčlen 1 + pgr — pg, což zapíšeme

£—1+ pgr—pa,

jak ukazuje tabulka 5. V tomto trojčlenu jsou výrazy pgr, pg algebraické
součiny a znaky „+“ a „—“ jsou znaménka pro součet a pro rozdíl.

Tabulka 5.

3 K 2 ji + M3K3 35
l

OOoF=©©Fr Pr++++++

l

|nonjhooo©FFFr OpOmO-rOr i--HEHH So©o©©or So©©©©FuF

Z porovnání orámečkovaných sloupců v tabulkách 4 a 5 je zřejmé, že
trojčlen 1 + pgr —pg generuje pravdivostní hodnoty funkce f, resp.
funkcí s ní ekvivalentních.

Nejdříve ukážeme, že všech pět pravdivostních funkcí s klasickými
funktory dokážeme nahradit polynomy s proměnnými 9, g.

*) Podrobněji jsme o normálních formách výrokových formulí psali
v našem časopise ročník 55, č. 3, 4, 6 a 7.
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Negaci výrokové proměnné, tedy pravdivostní funkci —p vyjádříme
dvojčlenem 1 —p. Skutečně pro ph výrokových proměnných p = 1 je
p = 0 = I- a prop =0 je 39 = L = | —0. Platí tedy
vzorec

ph(—p)=1— p, (n")
který stručněji zapíšeme jen takto (a obdobně i u dalších vzorců):pel- (n)

Pravdivostní hodnotu konjunkce p A g získáme dosazením ph výroko
vých proměnných do součinu pg. Platí

PI = p (k)
Doplníme-li vzorec (k) obdobnou tabulkou jako je tabulka 5, pak dosta
neme potvrzení jeho platnostiPA| PÁg=Pd

l 1 1 1.1 — |1

1 0 0 1.0 = 0
0 1 0 0.1 = (0

0 0 0 0.0 = (0

Pravdivostní hodnoty disjunkce pV g získáme po dosazení ph výro
kových proměnných do trojčlenu (d), jak vyplývá z tabulky, kterou při
pojujeme

Pa ÍPVgs=P+4-— PR (d)1111+1-1=| I
1.0 1 1+0—0=| 1011O+1—0=| I
0 0 0 0+0-—0=|0

K vzorci (d) dojdeme třeba tak, že formuli pVg dáme ekvivalentní
tvar —(—pA 39), na který užijeme vzorce (n) a (k) takto:

(P A4=I-I -p (1mgdl=p+4—pe
Odvoďme polynom, který generuje implikaci p =>g. Na pravou stranu

vztahu p > 9 = —(pA —9) aplikujme opět vzorce (n) a (k). Máme
—(pAgd=l- hi- gd=l—p+ pa
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Dostali jsme vzorec (i) pro převod implikace:
p>g=l-—pT ny (1)

Ponecháváme čtenáři jednak jednoduchou algebraickou úpravu, která
vede k trojčlenu (i), jednak dosazení ph výrokových proměnných do
pravé strany (i), aby se přesvědčilo platnosti tohoto vzorce.

Dříve než odvodíme polynomy pro další pravdivostní funkce, uveďme,
že při hodnotách 1 a 0, kterých výrokové proměnné nabývají, platí věta:

= p pro p =1Inebo p = 0 a » přirozené číslo. Skutečně 1%— I
a 0%— 0. Této věty často užijeme k úpravám polynomů.

Dokážeme, že pro ekvivalenci (oboustrannou implikaci) p<>9 platí
vzorec

pa g=1—pP— 4+ 29 (e)
Získáme ho např. užitím vzorců (i) a (k) na pravou stranu vztahu

paa=lp>94A(a > 1)]
Podle(i)platí:p > g=1— P+ 79

g>p=I-—a+ Mm
a podle (k) je: (p > )A(g>P)=(U—Pp+ pa. (L—4+ pa) =
= I — p — 9 + 2pg,což je již vzorec (e).

Závěrem článku se vrátíme k pravdivostní funkci f, kterou jsme na
hradili trojčlenem, jenž ji generuje:

f=[(pAg >1I]Vop=1+ pr— pa
Podle (k) je (p A g) = pa,
podle(i)je[(p Ag)> "]=1— paT per,
podle(n) je <p = (1—7)
a konečně pro f získáme trojčlen podle vzorce (d) takto:

[(pAg)>1V p=[ —pat pri (1—p) —
—(£—pa T par)—p) = 1+ par —pa.

Ověření platnosti uvedeného trojčlenu jsme již provedli v tabulce 5;
výsledný sloupec této tabulky si čtenář porovnal s výsledným sloupcem
tabulky 4.

V dokončení tohoto článku, které bude otištěno v 5. čísle Rozhledů,
převedeme další pravdivostní funkce na příslušné polynomy a ukážeme
jednak ověřování tautologií i kontradikcí polynomy, jednak užití vylo
žené aritmetické metody k ověřování správnosti logického úsudku.

(pokračování)
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Fotografie a geometrie - IV,

Doc. ing. dr. LADISLAV DRS, CSc., ČVUT, Praha.

„„Rybi oko“

Objektiv známý jako „,rybí oko“ rozšiřuje obrazové pole nacelý polo
prostor P před fotoaparátem. Geometrický základ fotografií ,,rybím
okem““je dvojí průmět (obr. 1, U, je půdorys útvaru U, (U) je do půdo
rysny sklopený útvar U). Prvým průmětem je středový průmět polo
prostoru P na polokulovou plocbu K o poloměru f omezenou kružnicí £.
Druhým průmětem je kolmý průmět předchozího průmětu na rovinu +

Obr. 1

kružnice k. Poloprostor P se tak zobrazí do kruhu omezeného kružnicí
k. Střed O je středem objektivu, poloměr f je ohniskovou vzdáleností
objektivu, rovina v je rovinou snímku, kolmice o bodem Ó k rovině » je
osa objektivu. Výsledné zobrazení nazveme perspektivou „„rybioko“

Bod A se promítne na plochu K do průmětu "A, průsečíku přímky
OA s plochou K. Úsečka na přímce p neprocházející bodem O se promít
ne do oblouku hlavní půlkružnice "p, která je řezem plochy K rovinou
Op. Druhým promítáním se bod "A promítne do bodu "A. Průsečík osy
o s plochou K označme N. Hlavní půlkružnice "p plochy K obsahující
bod Xse promítne do průměru "p kružnice k. Každá jiná hlavní půlkruž
nice se promítne do půlelipsy s hlavními vrcholy na kružnici k. Z toho
plyne:

Perspektiva úsečky ležící na přímce, která neprochází středem O
a protíná osu 0, nebo je s osou o rovnoběžná, je úsečkou na průměru
kružnice k. Průmět obecně položené úsečky je obloukem elipsy, jejíž
hlavní osa je průměrem kružnice k.

Perspektiva „„rybí oko““ patří mezi křivočaré perspektivy podobně
jako panoramatická perspektiva (viz Rozhledy, ročník 59, č. 2, Foto
grafie a geometrie III).
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Obr. 2

Obr. 3

Zvolme souřadnicovou soustavu s počátkem O, osami « a z v rovině
v a 8 080u y v ose 0. Zvolíme bod A(%4, Ya, 24) a určíme souřadnice "z4,
"2 perspektivy "A. Zobrazení A(zv4, Ya, 24) —>"A("xa, "24) je určeno

rovnicemi (viz obr. l)

"TA=. TA) "8A=.-2A, (1)
v nichž jsme označili

g=foyrátvá tz (2)
Ruční rýsování této perspektivy metodami deskriptivní geometrie by

bylo pracné a nepřesné, neboť úsečky promítaných objektů se zobrazí
jako oblouky elips. Tuto perspektivu může efektivně realizovat jen
kreslicí automat řízený počítačem, který na základě rovnic (1) a (2) určí
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Obr. 4

souřadnice dostatečného počtu bodů oblouků. Jako dříve v FI—FIII
1 zde vztáhneme zobrazovaný útvar k referenční soustavě (X, Y, Z) =
= (£, y, z) a spolu s ní útvar posouváme, otáčíme a nakláníme vzhledem
k soustavě (x, y, z). Takto umístěný objekt pak zobrazíme.

Na obr. 2, 3 a 4 jsou různé druhy perspektivy „,rybí oko“ objektu,
jehož axonometrie je uvedena na obr. 7, FI.

Perspektiva na obr. 2 byla určena po transformaci (p) a (0). Je to
analogie nárožní perspektivy. Všechny hrany se zobrazí do oblouků
elips. Hlavní bod leží na přímkovém horizontu, tj. průmětu přímky,
která leží v rovině (X, Y) „„velmidaleko““od fotoaparátu.

Perspektiva na obr. 3 byla určena po transformacích (p) a (n). Je to
obdoba ptačí perspektivy. Horizont je zakřiven vzhůru, hlavní bod leží
pod ním. Všechny hrany se zobrazí do oblouků elips.

Perspektiva na obr. 4 byla určena po transformaci (p) a naklonění (n)
o úhel —90“.Je to analogie stropní perspektivy. Svislé hrany se zobrazí
do úseček na přímkách procházejících hlavním bodem, všechny ostatní
hrany do oblouků elips.

Obr. 2, 3 a 4 byly kresleny automaticky na kreslicím stole Digigraf.

Demonstrace po americku

Když profesor předváděl jednou rentgenové záření, prosil o kabelku,
kterou by mohl prosvítit. Jedna studentka dala po delším zdráhání svoji
kabelku k použití. Demonstrátor ji však v zatemněném sále rychle
vyměnil za jinou, v níž byla pistole. Když se pistole objevila na stínítku,
vyrazila studentka zděšený výkřik, zatímco se celá posluchárna otřásala
smíchem. Petr Hnilička
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fyzika

Příspěvek fyziky k objasnění struktury
a funkce biomolekul

RNDr. LUBOMÍR DVOŘÁK, přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Současný rozvoj biologických věd je charakterizován studiem biolo
gických procesů na molekulární a atomové úrovni. Vznikla nová biolo
gická disciplína, molekulární biologie, která je biologickým protějškem
biofyziky. Rozvoj molekulární biologie a biofyziky, umožněný přede
vším výrazným pokrokem atomové, kvantové a statistické fyziky
v první polovině tohoto století, se snad nejvýrazněji projevil v popisu
a porozumění struktury a funkce dvou nejdůležitějších typů sloučenin
v živé přírodě — bílkovin a nukleových kyselin. Tyto látky patří mezi
makromolekulární sloučeniny. Jejich úspěšné studium bylo důsledkem
pokroků dosažených ve fyzice a chemii vysokomolekulárních látek.

Metodologický přístup fyziky ke studiu bílkovin a nukleových kyselin
se projevuje již v samotné formulaci problému — fyzika vychází ze
studia stavby těchto látek a teprve na základě znalosti struktury odvo
zuje jejich funkční význam. Použitím rentgenové strukturní analýzy,
spektroskopie — v poslední době zejména laserové spektroskopie,
elektronové paramagnetické rezonance, nukleární magnetické rezonance,
značení pomocí izotopů a zejména díky použití myšlenek moderní fyziky
byly tyto molekuly, které ještě před 30 lety vypadaly jako beznadějně
složité struktury, důkladně prozkoumány. Znalost struktury biologie
kých molekul vedla bezprostředně k pochopení jejich funkcí.

Postupně se prokázalo, že nejdůležitější funkce bílkovin se projevují
na úrovni jednotlivých makromolekul, tj. musí být studovány jako
molekulární jevy. K základním funkcím bílkovin v živém organismu
patří:

Katalytická (enzymatická) funkce — enzymy uskutečňují v organis
mu všechny chemické reakce látkové přeměny, tj. rozklad jedněch slou
čenin a syntézu druhých.

Mechanicko-chemická funkce —určité bílkoviny (např. myosin) umož
ňují přeměnu chemické energie vázané v organismu některými sloučeni
nami (typickým případem je kyselina adenosintrifosfátová — ATP)
v mechanickou práci.

Strukturní funkce — strukturní bílkoviny mohou jednak sloužit jako
materiál, z něhož jsou budovány jednotlivé morfologické útvary, a na
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druhé straně jako součásti tzv. buněčných membrán regulují průchod
různých látek do nitra buňky nebo z buňky ven.

U bílkovin vyšších organismů se setkáváme ještě se dvěma typy
funkční aktivity. Funkce tzv. transportních bílkovin spočívá ve vratné
vazbě a přenosu určitých životně důležitých látek v organismu. K tako
vým bílkovinám patří např. hemoglobin — přenašeč kyslíku, nebo al
bumin krevní plazmy se svou schopností vázat mastné kyseliny, ste
roidy a jiné látky. Dále jsou v organismu bílkoviny zabezpečující
ochranu organismu proti cizorodým látkám — např. gama-globulin aj.

Fyzikálně ještě zajímavějším objektem zkoumání jsou nukleové ky
seliny, snad i proto, že zatímco struktura bílkovin je dnes již dobře pro
zkoumána, bylo nutno k odhalení struktury nukleových kyselin použít
nejen experimentální techniku, ale i myšlenkové postupy moderní fy
ziky.

Nukleové kyseliny byly objeveny v r. 1872 Miescherem. Jejich název
(nucleus —jádro) naznačuje, že byly objeveny jako základní složky
buněčného jádra. V jádře jsou obsaženy dva typy nukleových kyselin,
kyselina deoxyribonukleová (DNK)a ribonukleová (RNK). Obě nukleo
vé kyseliny jsou lineární polymery složené z jednotlivých článků, které
obsahují 1 molekulu kyseliny fosforečnéna 1 článek, deoxyribosu v DNK
a ribosu v RNKa jako boční části řetězceheterocyklické dusíkaté báze
(adenin, guanin, thymin a cytosin). V buněčném jádru je DNK spojena
s bílkovinou jako nukleoprotein, který ve vodě vytváří nabobtnalý gel.
Po oddělení proteinu přechází DNK do roztoku, v němž mohou být
zkoumány její vlastnosti. Abychom si udělali představu o velikosti
molekuly DNK, řekněmesi, že její hmotnsot je asi půl miliónkrát větší
rež hmotnost molekuly vody.

Je známo několik druhů RNK. Jedna, poměrné nízkomolekulární,
je za normálních podmínek v buňce rozpustná —tzv. transferová RNK.
Má asi tisíckrát menší hmotnost než molekula DNK. Druhá RNK je

vysokomolekulární, jsou zní vybudovány buněčné částice, tzv. ribozó
my. Její molekula má asi desetkrát menší hmotnost než molekula DNK.
V ribozómech se vyskytuje ještě jeden druh vysokomolekulární RNK,
fungující jako matrice pro syntézy bílkovinných řetězců. Tato frakce
RNKse nazývá informační RNK.

Teorii struktury nukleových kyselin popsali v r. 1953 Crick a Watson.
Vyšli přitom zejména z výsledků rentgenografických studií provedených
řadou autorů (Wilkins, Franklin, Bělozerský), Spirimnaj.) na poměrně
nedokonalých vzorcích DNK separované z biologických materiálů.
Z velmi složitých rentgenogramů bylo původně možno vyčíst pouze
tyto základní informace: šroubovicové uspořádání makromolekuly
s průměrem šroůúboviceokolo 2 nm, závit šroubovice obsahuje po celé
délce 10 mononukleotidových článků, translační vzdálenost podél osy
šroubovice je asi 3,4 nm na závit, tj. 0,34 nm na mononukleotidovou
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Obr. 1: Model dvojité šroubovice molekuly DNK podle Watsona a Cricka

S20S090

jednotku. Z rentgenogramů dále vyplývalo, že v elementární buňce
krystalu jsou obsaženy 2 makromolekuly, tj. zřejmě dvoušroubovice
DNK. Pobočné skupiny, tedy adenin, cytosin, guanin a thymin, jsou
uspořádány mezi oběma šroubovicemi podobně jako sloupek mincí. Pro
vést přesnouanalýzu struktury DNK jako u bílkovin není dosud možné,
proto hypotéza o struktuře molekuly DNK může být založena pouze na
faktech již uvedených. Je třeba obdivovat intuici autorů modelu DNK,
s níž tento model vytvořili, protože všechna měření provedená do dneš
ní doby jejich model potvrzují.

Podle Watsona a Cricka je DNK polymer, jehož řetězcetvoří dvojitou
pravotočivou šroubovici navinutou na válci o průměru 1,5 nm (obr. 1).
Řetězce jsou složeny ze střídajících se molekul cukru a fosfátu. Z boku
jsou k řetězcům připojeny dusíkaté báze. Skládají se tak, že zaplňují
vnitřek válcové plochy mezi oběma šroubovicemi (jako již zmíněný
sloupek mincí).

Nejdůležitější na této struktuře je pravidelné párování bočních dusí
katých bází obou protilehlých řetězců. Proti adeninu je vždy thymin
a proti guaninu cytosin, a to proto, že je to jediná kombinace bází,
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„k řetězci

k řetězci:

Obr. 2: Schéma vytváření vodíkových vazeb mezi komplementárními dusí
katými bázemi — adeninem a thyminem (nahoře), cytosinem a guaninem
(dole)

umožňující vazbu obou řetězců pomocí vodíkových můstků (obr. 2).
Odtud plyne Watsonův-Crickův princip komplementarty — jeden řetě
zec plně determinuje druhý, komplementární. Jestliže se řetězecrozštěpí,
vážou se na volných dusíkatých bázích monoméry přesně podle tohoto
principu. Když se pak monoméry spojí v řetězec,vzniknou z jedné dvo
jité šroubovice dvě absolutně identické dvojité šroubovice (obr. 3). Sama,
struktura DNK tak v sobě obsahuje princip replikace, tj. předávání
vlastností mateřské buňky buňce dceřinné.
> Byla prokázánai existence genetického kódu, který určuje souvislost
lineární posloupnosti. aminokyselin v bílkovinném řetězci s lineární
posloupností nukleotidů v nukleové kyselině. Je známo, že existují 4
nukleotidy a 20 aminokyselin. Zde je situace podobná Morseově abece
dě — v ní pomocí dvou znaků, tečky a čárky, vyjadřujeme zhruba 30
písmen abecedy. Pro úplný popis je třeba vytvářet z daných znaků
posloupnosti, přičemž nutný počet znaků v posloupnosti se nazývá
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Obr. 3: Schéma replikace molekuly DNK

kódovým číslem. Kódové číslo genetického kódu je 3. To znamená, že
ze 4 nukleotidů je možno sestavit 4? — 64 kódonových tripletů, tzv.
kódónů, které odpovídají 20 aminokyselinám. Kód je zřejmě degenero
vaný, tj. několik kódónů popisuje tutéž aminokyselinu.

Dále se ukázalo, že není příliš obtížné objasnit proměnlivost organis
mů, tj. podstatu mutací. Jsou to vlastně chemické modifikace DNK,
které vznikají působením záření a chemických mutagenů. Spontánní
mutace, které tvoří hybnou sílu evoluce, jsou pak prostě náhodnými
chybami, jakýmsi „„Ššumem““při replikaci DNK. Není jistě bez zajíma
vosti, že v r. 1979 byla objevena 1 levotočivá DNK. Podle zatím nepo
tvrzených názorů některých badatelů může být tento typ DNK klíčem
ke studiu příčin některých nádorových chorob.

V posledních letech bylo ukázáno, že nukleové kyseliny mají u virů,
buněk i makroorganismů kybernetickou funkci. V DNÉ buněčných
jader a RNK virů je zakódována veškerá genetická informace, tj. nutné
předpoklady syntézy všech specifických bílkovin a zároveň i schopnost
replikace samotných nukleových kyselin. Budeme-li hledat analogii
v oblasti výpočetní techniky, lze považovat buňku za soustavu s pra
covní částí (enzymy) a paměťovým elementem (řetěznukleové kyseliny),
v němž jsou pomocí kódu zafixovány všechny detaily jeho konstrukce.
Pro ilustraci si uvedeme několik čísel.

Buňka bakterie obsahuje asi 2000 různých bílkovin. Celková.délka
řetězců DNK v chromozomuje asi 1,5 mm. Zdálo by se, že ve srovnání
s délkou magnetofonového pásku, fungujícího jako paměť počítače, to
není mnoho. Musíme si však uvědomit, že tvoří-li 3 nukleotidové jed
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notky jeden symbol (triplet-kódon) pro kódování informace, že 1 nu
kleotid zaujímá v řetězci 0,34 nm a že řetěz nukleových kyselin je
dvojitý, pak 1,5 mm tohoto řetězu představuje asi 10$párů kódujících
tripletů. To je právě tolik, kolik je třeba pro syntézu 2000 bílkovin.
Část řetězce nesoucí informaci pro syntézu jedné bílkoviny se podle
staré terminologie nazývá genem, dnes jí říkáme cistron, což je vlastně
funkční jednotka DNK. V primitivním organismu bakteriofágu TŽ je
např. pouze jedna molekula DNK, která obsahuje asi 200 cistronů při
celkové délce řetězce asi 0,1 mm. V buňkách vyšších živočichů je množ
ství DNK asi 10*krát vyšší než v bakteriální buňce a celková délka
všech jejích řetězců je několik metrů. Této skutečnosti odpovídá to,
že v jádře pohlavní buňky musí již být obsažena informace nejen pro
složení a metabolismus podobné buňky, nýbrž i pro celý budoucí vývoj
a diferenciaci buněk ve složitém organismu.

O kvantách, vlnách a atómoch - Ill.

Doc. RNDr. JÁN PIŠÚT, CSc., UK Bratislava

Vlnové vlastnosti častic a kvantové stavy atómov

Súhrn : Hlavnou témou tejto časti sú vlnové vlastnosti častíc a výklad
kvantových stavov ako stojatých vín (čistých harmonických kmitov).
Takýto výklad prirodzene vysvetluje kvantovanie energie a stabilitu
atomárnyýchsůstav a vedie priamo k princípu neurčitosti.

1. Úvod

Minule sme už hovorili o tom, že klasická fyzika nevedela vysvetlit
existenciu kvantových stavov atómov. Klůčovou otázkou k vysvetleniu
bolo napokon niečo úplne nové — vlnové vlastnosti častíc. Myšlienku
formuloval ako hypotézu r. 1923 Louis de Broglie a neskór ju potvrdilo
mnoho presných a presvedčivých experimentov. Schródinger vo svojich
prácach interpretoval kvantové stavy ako čisté harmonické kmity de
Broglieho vín.Nebudemesa tu, prirodzene, pokúšat reprodukovat v celej
všeobecnosti Schroódingerovpostup, ale vyložíme základné myšlienky na
jednoduchých príkladoch.

2.Vlnové vlastnosti častíc —de Broglieho hypotéza
De Broglieho hypotéza o vlnových vlastnostiach častíc bola velmi

radikálnou a novou myšlienkou, hoci priamo nadviazala na Einsteinovu
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1. Schéma experimentu Davissona a Germera: DZE —"dopadajúci zvázok
elektrónov, OZE —odrazený zvázok elektrónov, V—uhol dopadu, ď —vzdia
lenosťrovín atómov v kryštále niklu.

fotónovů hypotézu. Ako sme už hovorili v II. časti, Einstein predpo
kladal, že rovinná monochromatická vlna sa v istých situáciach chová
ako súbor kvánt — fotónov, pričom každé z nich má energiu E = fo.
Jednotlivým kvantám priradil aj hybnosť

2nh1
V tomto vzťahu treba bližšie okomentovať iba prvů časť,t. j. p = Ec,
zvyšok sů jednoduché úpravy (pozri odst. 2 časti IT).

Súvis medzi energiou a hybnostou svetelného záblesku bol dobre
známy v klasickej teórii elektromagnetického pola a hybnosť žiarenia
bola meraná v klasických Lebedevových experimentoch, takže pre nie
koho, kto ovládal teóriu pola, bolo prirodzené zovšeobecniťvzťahp = E[c
aj na fotóny. Odvodenievzťahu je však trocha zdíhavé, a preto poprosíme
čitatela, aby mu uveril bez dókazu. Pre tých, ktorí poznajů špeciálnu
teóriu relativity, pridáme jednoduchý argument. V tejto teórii je známe,
že energia E, hybnosť p a kludová hmotnosť častice spolu súvisia podla
vzťahu

E W vp=—=) =da =

E? = př+ m?et,
kde c je rýchlosť svetla vo vákuu. Ďalej je známe, že žiadna častica
s nenulovou kludovou hmotou nemóže nikdy dosiahnuť rýchlosť svetla.
Fotón, ktorý sa rýchlosťou svetla pohybuje, musí mať preto nulovů klu
dovů hmotnosť a ak do predchádzajůceho vzťahu dosadíme m = 0, do
staneme hneď p — Efc.

160



Einsteinovu fotónovů hypotézu možno zhrnůť takto: Monochromatie
kej vlne s frekvenciou v = w/2x a vlnovou dížkou / = c/r sů priradené
„častice“ — fotóny s energiou a hybnosťou:

2ÉE=)jo, p= Žn
A

Takto vznikla v istom zmysle nesymetrická, situácia — fyzikálny obraz
sveta obsahoval vlny, ktoré mali aj „časticové““vlastnosti, a častice,
ktoré boli „„iba““časticami. De Broglieova hypotéza bola vlastne pokusom
o „„symetrizáciu“ situácie. Podla nej každej častici s energiou E a hyb
hosťoup je priradená rovinná vlna s kruhovou frekvenciou w a vlnovou
dlžkou A:

B 2
W — v) Á — n) o

h p

Formálne sů tieto de Broglieho vzťahy identické s Einsteinovými, ale
obsahujů novů a revolučnů myšlienku o vlnových vlastnostiach častíc.

3.Vlnové vlastnosti častíc — experiment Davissona
a Germera

Experimentálnym dókazom existencie de Broglieho vín sů výsledky
pokusu Davissona a Germera, ktorí pozorovali interferenciu elektróno
vých vín, odrazených od dvoch rovnobežných rovín tvorených atómami
v kryštále. V pokuse dopadal zvázok elektrónov na kryštál niklu, zbrů
sený šikmo voči smeru rovín atómov (obr. 1). Silný odraz nastával vtedy,
ak bola splnená Braggova podmienka (časťII, odst. 2):

2dsinů =n1A.

Pri známom © a d možno odtial priamo určit vlnovů dížku A.Výsledky
plne potvrdili de Broglieho vzťah A = 27h/p.

Priklad : Elektrón je urýchlený rozdielom napátí Ú — 150 V Nájdite
prislušnů dížku de Broglieho vlny.

Postup: Energia elekrónu bude E —eU, kde e je náboj elektrónu
(pozri časť I). Ak poznáme energiu, moóžemespočítat hybnosť zo vztahu

1 l lKB=— 2— 2— 2
2" 2m (mo) dm *

a príslušnů de Broglieho dížku dostaneme zo vzťahu A = 2x)h/p. Po
dosadením=9,11.107*Ikg,| leV—1,6.10J,f=1,054.107%J.s
máme ako výsledok A — 107" m.
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Poznámka : Ak si uvedomíme, že Aje úmerné VE, móžemepoužitím
predchádzajúceho výsledku priamo počítať vlnové dížky v metroch
elektrónov s určitou energiou veV Príslušný vzťah je

150A= 10-0|/-Z
9 E

Priklad : Častica s hmotnosťou lg sa pohybuje rýchlostťou100 m.s“*.
Presveděte sa o tom, že prislušná de Broglieho vlnová dlžka je tak malá,
že ju nemožno experimentálne pozorovať.Riešenie:Použitímvztahu© A=2xh/mvprídemekvýsledku
A = 6.1079! cm.

De Broglieho hypotéza sa netýka len elektrónov, ale všetkých častic.
Dnes sú už známe experimentálne dókazy jej platnosti pre niektoré
atómy a molekuly.

4. Vlnové vlastnosti častíc a kvantové stavy

Už vieme, že stavy atómov (stavy elektrónov v atóme) sů kvanto
vané — atóm sa móže nachádzať len v stavoch s určitými hodnotami
energie. Vieme tiež, že častice majů určité vlnové vlastnosti. Skůsme sa
teraz zamyslieť nad otázkou, aký typ elektrónových vín by mohol odpo
vedať kvantovým stavom elektrónu v atóme* Aby sme na ňu mohli
odpovedať, musíme si najprv uvedomiť, aké vlastnosti majů kvantové
stavy, a potom porozmýšlať o tom, aké typy vlnových procesov by mohli
mať podobné vlastnosti. Podla toho, čo sme hovorili o pohlcovaní a vy
žarovaní žiarenia (fotónov) atómami, situácia vyzerá takto: pred vysla
ním fotónu sa atóm nachádza v určitom stave s energiou, povedzme,
En a jeho stav sa nemení, potom vyžiari fotón, prejde do nového kvanto
vého stavu, v ktorom ostáva až do nasledujůceho „„skoku““ Medzi
„skokmi““ sa charakter kvantového stavu nemení — hovoríme tiež, že
kvantový stav je stacionárny. Očakávame teda, že vlnové procesy, ktoré
budeme priradovať kvantovým stavom, budů mať podobný stacionárny
charakter.

Z Einsteinovho vzťahu E = fw vieme tiež, že energia fotónu je priamo
úmerná jeho frekvencii.

Z predchádzajůceho možno preto očakávať, že kvantovým stavom
budú odpovedať čisté harmonické kmity de Broglieho vín. Zo skúseností
vieme, že čistý harmonický kmit struny na hudobnom nástroji vydáva
čistý tón, t.j. zvukový signál s jednou jedinou frekvenciou. Ak je struna
vo vákuu (aby nestrácala energiu na „výrobu“ zvuku), potomjej čisté
harmonické kmity budů stacionárne — typ kmitu sa nebude s časom
meniť. V časti IT. sme takéto čisté harmonické kmity nazývali stojatými
vlnami.
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Prichádzame teda k záveru:

Kvantové stavy sú čistými harmonickými
kmitmi (stojatými vlnami) de Broglieho vln.

Treba ešte zdórazniť, že tento záver nevyplýva — a ani nemóže — s ma
tematickou nevyhnutnosťou z argumentov, ktoré sme vyššie uvádzali.
Chceli sme len ukázať, že je v rámci daného, t. j. vlnového spósobu po
zerania sa na kvantové stavy nanajvýš prirodzený.*)

Stojaté kmity elektrónu viazaného elektrostatickými silami v atóme
vodíka sů však matematicky pomernekomplikovanouzáležitosťou, a preto
začneme s vyšetrovaním stojatých vln priradených k elektrónu, ktorý
sa móže pohybovať iba v jednom smere a je viazaný na úsečku o dížke L.
Tento priklad možno jednoducho dopočítať až do konca a obzrieť si na
ňom podrobne mechanizmus kvantovania energetických hladín.

5. Kvantové stavy elektrónu vlazaného na úsečku

Predstavme si, že elektrón sa móže pohybovať iba pozdiž osi x a je
viazaný na úsečku 0 < x < L. Kvantovým stavom elektrónu chceme
priťa Jiť stojaté de Broglieho vlny. Takýmito stojatými vlnami sú čisté
har.nonické kmity opísané v časti II, odsek 2, keď sme hovorili o kmita
júcej strune. Vlnové dížky čistých harmonických tónov sů dané vztahom

2LAAn =

Sto'atá vlna může mať iba určité diskrétne hodnoty vlnových dížok (a to
nám o chvílu bude kvantovať energie elektrónu).

Podla de Brogliehovzťahu vlnovej dížke Aodpovedá hybnost p =
= 27h/A,a vlnovým dlžkam A budú preto odpovedať hybnosti

2M,
Pn = n L

—

Energia pohybujůceho sa elektrónu je viazaná s jeho hybnosťou vzťahom
1—my —m2.

E o "W 2m

*) História fyziky pozná viacero situácií, keď riešenie zložitého problému
sa ukázalo byť jednoduchým vtedy, keď bol problém chytený za „„správny
koniec““ (a možno genialita je umením hladat „„správny koniec““). Ak sa na
častice pozeráme ako na vlny, potom najjednoduchším a najčistejším typom
kmitov sú práve čisté harmonické kmity (stojaté vlny). A najjednoduchšou,
základnou vecou atómovej fyziky sú práve kvantové stavy. A je lén pri
rodzené pokúsiť sa obe veci stotožniť.
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Ak za p dosadíme diskrétne hodnoty py ==z $n/L, dostaneme

— TY m9 2ml
Tento vzťah skutočne udáva kvantované hodnoty energie elektrónu
viazaného na úsečku o dížke L. Logika argumentu bola takáto:

Kvantový
stav

Y

Čistý harmonioc
ký kmit

Ý

Diskrétne (kvantované)
hodnoty An

Ý

Kvantované
hodnoty Pn

Ý

Kvantované
hodnoty En

Takto vidieť,ako vlnová povaha častíc vedie prirodzene ku kvantovaniu
energie. Podstatným v argumente bolo to, že harmonické kmity (stojaté
vlny) priradené elektrónu nemóžu mať Iubovolnů vlnovů dížku, ale iba
jednu z hodnot A, —=2LE/n.

V komplikovanejšej situácii — ako napríklad v atóme vodíka — sa
všeličo na predchádzajůcom jednoduchom argumente zmení, ale aj tu
sú stojaté kmity „„diskrétne““v tom zmysle, že móžu mať len určité tvary
a každému takémuto kmitu de Broglieho vlny odpovedá istá diskrétna,
t. j. kvantovaná hodnota energie.

6. Podivné vlastnosti stojatej de Broglieho vlny a stabilita
atomárnych sůstav

Analógia medzi kmitajúcou huslovou strunou a stojatou de Broglieho
vlnou pre elektrón na úsečke je presná, pokial ide o tvar vín, ale nejde
ovela ďalej. Fyzika oboch situácií je podstatne odlišná a práve v týchto
rozdieloch sů skryté princípy zákonitostí stavby atómov.

Predstavme si teda rozkmitanů huslovů strunu upevnenů na dvoch
kolíkoch a elektrónovů vlnu držanů v ohraničenej oblasti „,piestami““
(v skutočnosti úlohu piestov hrajů silové polia vnůtri atómov). Obe
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a
2. a) Kmitajúca elektrónová struna stahuje k sebe kolíky, na ktorých je
upevnená

> b
2. b)elektrónová vlna roztláča piesty, ktoré ju ohraničují.

situácie sú znázornené na obr. 2. Ako vieme z praxe, huslová struna pri
ťahuje k sebe kolíky, na ktorých je upevnená — na napnutie struny
potrebujeme vykonať prácu a energia struny je tým váčšia, čímje struna
viac natiahnutá.

Elektrónová vlna sa chová presne naopak. V situácii znázornenej na
obr. 2b bude vlna roztláčaťpiesty, ktoré ju držia v ohraničenej oblasti
priestoru. Vidno to okamžite zo vzťahu pre energiu základného stavu Ej:

rež?E E"
Ak zváčšíme L, energia sa zmenší (pri huslovej strune je to naopak).
Elektrónová vlna teda roztláča piesty silou, ktorů možno jednoducho
odhadnůť. Ak sa vzdialenosť medzi piestami zváčší o AL, energia struny
sa zmenší o

7?| 11
hi

kde sme pre malé AL použili priblíženie

1 1 - 2LAL+ (AL)* 2AL
L: (L+AD*IAL + AL) ID

platné pre AL < L.
Sila, ktorá roztláča piesty, je preto

zež)y?mIF =
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To, že elektrónová vlna sa bráni stláčaniu, je príčinou stability atomárnych
sústav. Atómy sů totiž sústavy, v ktorých sů v dynamickej rovnováhe
dve sily: príťažlivá sila jadra, snažiaca sa stlačiť elektrónovů vlnu,a sila
(práve sme o nej hovorili), ktorá sa snaží rozmery elektrónovej vlny
zváčšit. Ukazuje sa, že obe sily sů v rovnováhe vtedy, keď atóm má
rozmery okolo 10719m. Skůsme teraz ukázať velmi hrubým a približným
odhadom, že je tomu naozaj tak.

Predstavmesi, že elektrónová vlna v atóme vodíka má lineárny roz
mer zhruba L. Sila, ktorá elektrónovů vlnu stláča, je elektrostatickou
silou s velkostou rádove

e2

FP=Koz:
Sila, ktorá elektrónovů vlnu.roztláča, je daná výrazom uvedeným vyššie.
Rozmery atómu, pri ktorých sů obe sily v rovnováhe, dostaneme potom
zo vztahu

ež nh?
—— RY —————

12© ml?
K

odtial máme

L= p .
mKe?

Veličina

„y? a 1n

U = nKož R 0,53.10719m

sa nazýva Bohrovýmpolomerom a udává typicků veličinu pre rozmery
atómov. Číselnů hodnotu ag sme dostali po dosadení za f, K, e, m (pozri
dodatok k tejto časti). Pre L takto dostávame rádove 10719m.

Takýto odhad je iba hrubým, kvalitatívnym odhadom. Výsledok vy
šlel približne správne a to naznačuje, že takýto pohlad na štruktůru
atómu má reálne šance na úspech a má zmysel robiť podrobnejšiu teóriu.
Takáto teória atómovej štruktúry skutočne poskytuje kvantová me
chanika.

Základné fyzikálne myšlienky, ktoré táto teória používa pri vysve
tlovaní štruktůry atómov, sů rovnaké ako to, čo sme spomínali vyššie.

7.Princíp neurčitosti
Všimnime si ešte raz náš jednoduchý prípad kvantových stavov

elektrónu viazaného na úsečku o dlžke L. Kvantové stavy odpovedajů
stojatým vlnám s dlžkami

oL=“ n=L203,..
n
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a prislušné hybnosti sú
20. hnZn Mn

Odtialto sme podla vzťahu By —pž/2m počítali energie elektrónovej
vlny. Pri napísaní vzťahu pre py sme trocha zhrešili lebo de Broglieho
vzťah platí len pre postupné a nie pre stojaté vlny. Konečný výsledok
bol však správny. Stojatů vlnu si totiž móžeme predstaviť ako výsledok
interferencie (zloženia) dvoch postupných vln (pozri časť II, odsek 2)
a týmto postupným vlnám prislůchajů podla de Broglieho vzťahu hyb
nosti

ITT JTTDNPRn=TGo p
Pretože vo výraze pre energiu vystupuje iba pŽ, na znamienku p, ne
záleží. Ak sa teda pýtame, aké p? má stojatá vlna, potom odpoveď je
(7zhn/L)*.Ak ale chcem vedieť, aké py má táto stojatá vlna, potom od
poveď je zhruba takáto: hybnosťv kvantovom stave » nie je jednoznačne
určená, časť stojatej vlny odpovedajůca postupnej vlne pohybujůcej
sa smerom doprava má hybnost + (zhn/L) a časťodpovedajúůcapostup
nej vlne šíriacej sa smerom dolava má hybnosť py = — (zhn/L).
Hovorímetiež, že n-tá stojatá vlna (kvantový stav) má neurčitosťv hyb
nosti Mnnnn| |2nh

(Ap—+(B)(7),
Podobne sa móžeme pýtať na otázku: kde sa nachádza elektrón * Keby
elektrón bol časticou klasickej fyziky, potom by sa musel nachádzať
v určitom bode. S vlnami je tomu inak — vieme len to, že vlna sa na
chádza na úsečke o dlžke L. Neurčitosť v polohe elektrónu v -tom
kvantovom stave je preto

(Ax)n =—L .

Po vynásobení oboch výrazov máme

(Ap)n (Ax)1 = 2rfn

a pre lubovolnů stojatů vlnu takto máme

ApAx> 27h.

Toto je špeciálny prípad známeho Heisenbergovho vzťahu neurčitosti.
Odvodenie, ktoré sme tu urobili, nie je celkom korektné, najmá preto,
že sme zatial nehovorili bližšie o význame vlnovej funkcie a tiež preto,
že sme použili zjednodušenů matematiku. Ale aj tento zjednodušený
argument vystihuje povahu veci.
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8.Poznámky a návrhy na ďalšie čítanie
Experimenty Davissona a Germera sů pekne vysvetlené na viacerých

miestach. Odporůčame najmá:
A. Beiser, Úvod do moderní fyziky, Academia, Praha 1975, str. 100
a dalšie.
J. Orear, Základy fyziky. Alfa, Bratislava 1977, str. 378
J. Trigg, Rešajuščije eksperimenty v sovremennoj fizike, Mir, Moskva
1974, kap. X (preklad z anglického originálu)
K. Bartuška, Matematika a fyzika ve škole, 8 (1978), str. 703

V Triggovej knižke je aj opis experimentov, v ktorých boli pozorované
vlnové vlastnosti atómov i molekúl (pokusyEstermana, Frischa, Knauera
a Sterna so zvázkami atómov a molekůl).

Pekná diskusia o princípe neurčitosti ako dósledku skladania (inter
ferencie) rovinných vln do vlnových balíkov je v Orearovej knižke ci
tovanej o niekolko riadkov vyššie. Vhodný výklad je aj v Beiserovej
knižke na str. 104—113.

Pri prinefpe neurčitosti je treba si uvedomiť, že elektróny nie sú
časticami klasickej fyziky a že princíp neurčitosti nehovorí o tom, s akou
presnostou móžeme poznať existujúcu presnů polohu a hybnosť častice,
ale hovorí skór o obmedzeniach, s ktorými móžemesúčasne používať
pojmy klasickej fyziky na objekty, ako je elektrón. Ak elektrón má aj
vlnové vlastnosti (a má ich), potom nemá zmysel hovoriť zároveň o jeho
polohe a hybnosti tak, ako by bol časticou klasickej fyziky (akože ňou
nie je!). Preto princip neurčitosti nie je vyjadrením toho, že nemóžeme
poznať čosi, čo „„reálne““existuje, ale udáva obmedzenia, s akými možno
pojmy klasickej fyziky používat v atómovej fyzike.

9. Dodatok —Základné konštanty a vzťahy atómovej fyziky
Avogadrovo číslo N. = 6,022.10*5 kmol-!elementárnynáboje© —1,602.107"C
hmotnosť atómu vodíka my = 1,673.1077*kg
hmotnosť protónu my = 1,672.107?"kg
hmotnosť elektrónu me,= 911 .10733kg

polomer atómu vodíka U%= a z 7 0,53.10779m
(Bohrov polomer) mnek€
1 eV (elektrónvolt) eV —=1,602.10—" Jrýchlosťsvetlavovákuu© ©—=3.10%ms“!
Planckovakonštanta r = 662.107%Js

$ = hlůn = 1,054.10-%Js*)

*) Tato: konstanta se obvykle-značí písmenem h, jehož-horní část je pře
škrtnuta.
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De Bregliehovlnová dlžka A —27h/p, po=m

Coulombovzákon F=K E K = 9.10?Nm*C*?základnévzťahyV v| =frekvencia
pre postupné vlnenie w =ZŽw « = uhl. rýchlosťc© =(fázová)rýchlosť

vlnenia
A = vlnová dlžka

Planckove a Einsteinove
vzťahy E = fo, p = 2/2
Bohrov vzťah homn = Em — En

2 , m,K?*e*Energiazákladnéhostavu© E,=—13,6eV=—Batómu vodíka

z dějin exaktních věd

Wilhelm C. Róntgen
—prvý nositel
Nobelovej ceny za fyziku

(27. marca 16845— 23. februára 1923)

V roku 1901 dostal z ráúkšvédskeho krála v Stockholme, v památný
deň úmrtia Alfréda Nobela, 10.decembra, prvů Nobelovu cenu za fyziku
nemecký fyzik Wilhelm Conrad Rónigen. Švédska akadémia vied tak
ocenila významný objav žiarenia, ktoré dneš nazývame Rontgenove
lúče. V tomto roku si pripomíname už stotridsiatepiate výročie naro
denia človeka, ktorý svojím objavom položil základy lekárskej rontge
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nológie i modernej fyziky. Objav lůčov X, ako ich sám Róntgen nazval,
a ich využitie, je prikladom humánneho postupu v uplatnení vedy, je
darom pre celéludstvo, ktoré poznáva silu v jednote každého jednotlivca
a celej fludskej spoločnosti.

Wilhelm C. Rontgen sa narodil 27. marca 1845 v Lennepe (severozá
padné Nemecko) v rodine obchodníka so sůknom. Ako trojročný sa
sťahuje s rodičmi do Holandska (jeho matka bola holandského poóvodu)
a tu prežíva mladícke školské roky. Základnů a strednů školu navšte
voval v Apeldoorne. Štrnásťročný Wilhelm sa dostal do súkromnej
školy pre prípravu technických povolaní v Utrechte. Z tejto školy bol
vylůčený preto, že odmietol prezradiť meno spolužiaka, ktorý nakreslil
karikatůru jedného z učitelov. Keď sa o rok neskór, po súkromnom štů
diu ako priprave na maturitu, prihlásil na privátne absolutórium, práve
v deň, keď bol skůšaný, zastupoval v skušobnej komisii jedného učitela
práve učitel zo školy, ktorá mladého Rontgena „vyhodila“ Rontgen
pri skůške, i keď sa pripravoval velmi dókladne a svedomite, neprospel.

Študentské zážitky Rontgena sú ovplyvnené touto nešťastnou zhodou
okolností, pre ktoré sa mu nepodarilo získať maturitné vysvedčenie.
Aj bez neho bol na základe výborného vysvedčenia z utrechtskej tech
nickej školy a výborných matematických a fyzikálnych znalostí a zruč
ností prijatý na polytechniku v Zůrichu a v roku 1868získal s vyzname
naním diplom strojného inžiniera. Po dalšom roku v Zůrichu dostal
Rontgen na filozofickej fakulte zůrišskej univerzity hodnosť doktora
filozofie. Wilhelm Conrad Rontgen bol už vtedy asistentom známeho
fyzika A. Kundta. S ním odchádza aj do Strassburgu, kde dostal súkrom
nů docentůru na novozriadenom fyzikálnom ústave. V roku 1879 odišiel
Róntgen za riadneho profesora experimentálnej fyziky do Giessenu
v Hessensku. Do Wůrzburgu prišiel v roku 1888, pósobil tu na univerzi
te, mal tu úspechy aj v róznyýchfunkciách. Od roku 1900 pósobil na ka
tedre fyziky v Mníchove. Zomrel 10. februára 1923. V Giessene, kde je
W. C. Roóntgenpochovaný, pripomína svetu úspech spoznania vlastností
nového žiarenia velmi pósobivý pomník.

Smerom k vedeckej práci vo fýzike podnietil Rontgena profesor
fyziky August Kundt, ktorý vtedy ponůkol dvadsaťštyriročnému inži
nierovi miesto asistenta. Odvtedy publikoval Rontgen celkom 58
vedeckých prác. Dosiahol úrovne najlepších experimentálnych fyzikov
svojej doby. Skůmal piezoelektrické vlastnosti kryštálov, merné teplo
plynov, rozťažnosť tekutín. Zistil, že rotujúce dielektrikum medzi na
bitými doskami kondenzátora má magnetické účinky. Tento poznatok
prispel k rozvoji elektrodynamiky.

Koncom roku 1895 (po prvý raz 8. novembra) pri práci s katódovými
lůčmi pozoroval Rontgen, aj pri dokladnom zakrytí Hittorfovej výbo
jovej trubice, na vedla ležiacichkryštáloch fluorescenciu. Rontgen, známy
svojou dóslednostou a dókladnosťou, zotrval celé dni pri skůmaní
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nového druhu žiarenia. Nahradil kryštály fotografickou doskou a zistil
všetky hlavné vlastnosti nových lůčov (šíria sa priamočiaro, elektrické
a magnetické pole ich nevychyluje, vzduchom sů málo pohlcované,
prenikajů cez rózne telesá, ionizujů vzduch, vyvolávajů fluorescenciu,
posobia na fotograficků emulziu). V troch krátkych oznamoch podal
obraz o vlastnostiach a využití nového druhu žiarenia. Už 28. XIT. 1895
podal na zasadaní fyzikálno-lekárskej spoločnosti vo Wůrzburgu správu
„0 novom druhu lůčov““.22. decembra 1895 pomocou lůčov X presvietil
a urobil fotografie ruky svojej manželky. Keď 17. januára 1896 francůz
sky časopisL'Illustration uverejnil túto fotografiu, rozplynuli sa pochyb
nosti o význame nového objavu a celý svet súhlasil s návrhom, aby lůče
X boli nazvané lůčmi Rontgenovými.

Nemecký cisár požiadal Rontgena, aby osobne podal o objave správu.
A tak 12. I. 1896 prednášal Rontgen v Berlíne. Večer 23. I. 1896 pred
viedol vo Wůrzburgu skvelé demonštrácie javov vyvolaných novými
lůčmi. Perspektívy priaznivých možností na široké uplatnenie nového
objavu boli slubné a hneď sa začali aj využívat. Ani množstvo ocenení,
póct a medailí nezmenilo skromného, priameho a zásadového Rontgena.
Nobelovu cenu vo výške 50 000 švédských korůn uložil pre vedecké
účely univerzity, nesúhlasil s patentovaním svojho objavu, odmietol
miesto akademika, neprijal šlachtický titul. Uzavretý, Iahostajný k poco
tám a hůževnatý v dalších prácach a výskumoch, naplňoval Rontgen
poslanie služby ludstvu. Svojím objavom začal novů epochu vo vývoji
prirodných vied a poskytol neocenitelnů pomoc medicine.

I keď problém podstaty nového žiarenia ešte zostal pre Rontgena
nerozriešený, preskůmanie vlastností nového žiarenia bolo tak dokonalé,
že po desaťročie sa nemuselo nič zásadne nového pridať. Dnes vieme,
že Rontgenove žiarenie je spósobované prudko letiacimi elektrónmi
s vysokými energiami, ktoré prenikajů až do blízkosti atomového jadra
a tu excitujúůelektróny. Pritom sa vyžiari velký počet kvánt vo forme
elektromagnetického žiarenia o vlnovej dlžke asi 107%až 1071*m.

Pracovitý Rontgen nemal rád velké zhromaždenia, dobre sa cítil
v kruhu svojich známych, aktivitu a tvorivosť prejavoval predovšetkým
v laboratóriu. Mal rád prírodu, horské tůry, polovačku. Dósledný bol
k sebe, k študentom i predstavitelom moci. Pokladal za svoju povinnost
pracovat na fyzikálných objavoch, ktoré musia slůžiť celému ludstvu.
Každodenným prístupom k vedeckej i medziludskej činnosti dokázal
svoj názor: „„Proti vnůtornému zadosťučineniu zo šťastlivého rozrie
šenia problému je každé uznanie bezvýznamné.““

Príklad práce a života Wilhelma Conrada Rontgena je pre nás pouče
ním v oblasti vedeckej zodpovednosti i ludskej obetavosti.

Dušan Jedinák
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přemýšlíme, řešíme...

Matematické hrátky - I.

RNDr. MILAN KOMAN, CSc., UK Praha

„Vak, kluci, nasedat a jedem““, zavelel strejda Pepa, když uložil
Jirkova zavazadla do zadního kufru. Chlapce však nemusel pobízet. Oba
již nedočkavě seděli v autě a něco důležitého si vykládali. Aby také ne.
Vždyťuž se neviděli asi dva měsíce —od té doby, co byl Honza naposledy
u Jirky v Praze.

Strejda překontroloval, zda jsou dveře dobře zavřené, a také nasedl.
Pomalu vycouval a pak se už rozjeli. Ale ne na dlouho, protože je čekala
trnitá cesta městem. Každou chvíli museli na některé křižovatce za
stavit.

„„Honzo,pojď hrát čísla“ navrhl Jirka svému bratranci. Byla to jejich
oblíbená hra, kterou hrávali již loni, když byli se strejdou na nějaké
delší cestě autem. (V této hře si každý účastník vybere jednu z číslic 0,
1, 2, ..., 9. Potom počítají, kolikrát se jejich vybraná, číslicevyskytla
v poznávacích číslech aut, která během jízdy uvidí. Zvítězí ten, kdo na
počítá nejvíce „„svých““číslic.).

„Já mám jedničky,““pospíšil si Honza.
„Já si vezmu tedy sedmičky. Sedmička je moje šťastné číslo.““
„A víš, že máš opravdu štěstí,““ usmál se strejda. ,„„Mymáme před

týdnem nové číslo BEA - 27 37. Ujímáš se tedy vedení — dva nula.“
A hra se rozběhla obvyklým způsobem. Ale dlouho to netrvalo a Jirku

přestalo pomalu štěstí opouštět. Než dojeli ke strejdovi na chalupu, vedl
Honza 29 ku 24.

„„Nicsi z toho nedělej,““utěšoval Jirku strýc. „Když se to tak vezme,
vlastně jsi stejně vyhrál ty.“

„Jak to?““ zaznělo skoro současně z ubou chlapeckých úst.
„V tom je zase nějaká tvoje matika, viď, tati,““ vyzvídal Honza.
„„Noto máte tak,“ začal vysvětlovat strýc a přednesl oběma chlapcům

Svou teorii.
V sérii, která začíná písmeny BE, je 10 tisíc čísel zapsaných čtyřiceti

tisíci číslicemi. V těchto číslech je každá z číslic 0, 1, 2, 3 až 9 použita
čtyřtisíckrát. Kdybychom potkávali pouze auta z této série, byla by
pravděpodobnost výskytu kterékoliv číslicepřibližně stejná.

„„Coje to ta pravděpodobnost ?““přerušil strýcův výklad Jirka, který
neměl rád slova, kterým nerozuměl.
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„Představ si to asi takhle,““ vmísil se do toho Honza, který od svého
táty ledacos z matematiky pochytil.

„Tady jsme si s tátou nedávno připravili pytlík se 60 kuličkami na
hraní. Dali jsme tam 30 červených a 30 modrých. Když budeš chtít,
budeš si to moci za chvíli přepočítat. Tak a teď pytlíkem důkladně za
třepeme.“

„To, aby se kuličky důkladně promíchaly,““doplnil strýc Pepa.
„Teď sáhni do pytlíku a poslepu odpočítej 10 kuliček,““vyzval Honza

Jirku a podal mu sáček.
Jirka v pytlíku kuličky sám ještě rukou zamíchal a pak vytáhl 10 ku

hček. Na dlani se mu objevily čtyři červené a šest modrých kuliček.
„No, a ?““řekl trochu zklamaně Jirka.
„„No,a. V tom to právě je. Mohl bys vytáhnout třebas všech deset

kuliček červených *““popíchl Honza Jirku.
„„Mohl,ale byla by to moc velká náhoda.““ A Jirkovi začalo pomalu

svítat. „Aha, protože je v pytlíku polovina červených a polovina mod
rých kuliček, musí být mezi taženými kuličkami skoro vždycky asi po
lovina červených a polovina modrých kuliček. Šest červených a čtyři
modré, to není tak velký rozdíl.““

„No vidíš. A v takovém případě říkáme, že při náhodném tažení jedné
kuličky z našeho sáčku jsou pravděpodobnosti obou barev stejné.Význam
to však nemá ani tak při tažení jedné kuličky, ale více kuliček. Jak už
jsi, Jirko, sám uhodl, při tažení většího počtu kuliček bývá nejčastěji
počet obou barev přibližně stejný.““

Jirka to už začínal chápat, a proto sám doplnil svého strýčka: „Jen
ve velmi málo případech se při tažení více kuliček počty červených a mod
rých kuliček více liší. Musela by to být moc velká náhoda.““

„„Ano.Jenže my v matematice raději říkáme, že takové případy mají
jen malou pravděpodobnost,““ upřesnil strýc Pepa.

„Ale jak je to s těmi čísly aut?““ obrátil Honza znovu pozornost na
původní problém.

„„ÚUžjsem říkal, že v sérii BE se každáz číslic 0, 1, 2 atd. až 9 vyskytuje
celkem 4000krát. Tedy všechny číslice stejně| často. Proto i u aut, která
náhodně potkáme —je to vlastně, jako když náhodně táhneme kuličky
z našeho sáčku —lze s velkou pravděpodobností očekávat, že se setkáme
se všemi číslicemi přibližně ve stejném počtu případů. V tom je tedy
tato hra spravedlivá. Výchylka v počtu výskytu dvou číslic je na obě
strany stejně pravděpodobná. A tak je šance na výhru pro obě strany
přibližně stejná.““ í

„Ale ty jsi přeceříkal, že Jirka by měl vlastně stejně vyhrát, i když to
dopadlo pro něj špatně 24 ku 29. Tak já tomu přestávám rozumět.““

„A já taky,“ připojil se k Honzovi Jirka.
„Pepo, kluci, co tam tak dlouho děláte? To mě necháte čekatt“

Ozvala se mezitím za jejich zády teta Eva.
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„Tak si to, kluci, rozmyslete sami,““zkrátil debatu Honzův táta. „Já
vám pouze napovím. Víte, že máme asi teprve týden staré naše nové
číslo auta. Je to nová série BEA. Protože mámečíslo 27 37, předpoklá
dám, že v této sérii nejsou dosud vydány žádné značky s čísly většími
než 30 00. Tak o tom přemýšlejte a jdeme na oběd. Znáte tetu, jak by
hubovala, že nám jídlo vystydne.

Omatematickýchhrách- III.
Doc. dr. MILAN HEJNÝ, CSc., UK Bratislava

Ankim velký vynález

— Poznám návod na výhru pre každého Nima! Týmto slávnostným
vyhlásením vítala Anka svojho priatela a hneď ho žiadala, aby jej dal
priklad, na ktorom by to vyskůšal.

— Počkaj, počkaj, nie tak zhurta. Ty poznáš návod na každého
Nima, nedóverčivo sa pýtal Boris. Veď tých Nimov je nekonečne vela!

— Vravím ti, vyskůšaj ma!
— Tak mi ukáž návod na výhru pre Nima s braním (1, 2, 6, 8)! Anka

vzala tužku a papier a začala vysvetlovať.
— Návod na výhru budeme hladať račím spósobom, pospiatky.

Najprv si nakreslíme tabulku v ktorej oddelíme prvý stlpec. V ňom
budů zapísané kritické pozície. Prvou kritickou pozíciou je 0.

0 0| 12068 0| 1268 07| 126 83 3| 4591II
Tab. 1. Tab. 2. Tab. 3. Tab. 4.

Zapíšeme ju do prvého riadku (Tab. 1.). Teraz do prvého riadku napí
šeme tie pozície, z ktorých sa móžeme dostať do pozície 0. Sú to vlastre
čísla, ktoré si mi predpísal v braní: 1, 2, 6 a 8. Preto tieto pozície sú
vyhrávajůce (Tab. 2.). Nájdeme najmenšie prirodzené číslo, ktoré ešte
nie je v tabulke zapísané. To je 3 — dalšia kritická pozícia. Preto ju
napíšeme pod nulu, do druhého riadku (Tab. 3.). Do tohto riadku potom
zapíšeme všetky tie pozície, z ktorých možno jediným braním vytvoriť
pozíciu ,,3““.Sú to zrejme čísla 4—3—+I, 5=3+2, 9=3+6
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a I1=3+ 8. (Tab. 4.). Mámeuž dva riadky tabulky. Ideme na tretí.
Vyhladáme najmenšie prirodzené číslo, ktoré sa v tabulke nenachádza.
To je 7. Napíšeme ho do prvého stípca do tretieho riadku. Teda 7 je
kritická pozícia a do nej možno dójsť z pozícii 7 + I — 8,7 + 2 =9,
7 + 6 = 13 a 7 — 8 = I5. Tieto napíšeme do tretieho riadku za číslo 7
(Tab. 5.).

— Dovoliš, skočil Anke do reči Boris. Myslím, že už viem pokračovat.
Vyhladáme najmenšie číslo, ktoré sa v tabulke nenachádza. To je 10.
Zapíšeme ho do štvrtého riadku pred čiarou. Teraz ku číslu 10 postupne

0|12 6 8 0| 1 2 6 8 0. 1 2 6 8

3/45 901 3| 4 5 91 3| 4 5 9 1

7| 891315 7| 8 91315 7| 8 9 13 1Tab.5. 10| 1112161810| 11121618Tab.6. 14| 1516202217| 18192325
Tab. 7.

pripočítavame všetky štyri čísla prvého riadku a súčet píšeme pod prí
slušné číslo prvého riadku. Tak do stípca „I“ napíšeme IL = 10 + I,
do stípca „2“ napíšeme 12 —10 + 2, do stipca „6“ napíšeme 16 = 10 + 6
a konečne do posledného stípca ,,8““zapíšeme 18 — 10 — 8. (Tab. 6.).

Boris pochopil, ako Anka vyrába tabulku, ba dokonca ju sám dorobil
až po šiesty riadok (Tab. 7.). Teraz se opáť ujala slova Anka, aby vy
svetlila, ako tabulku použit.

— Kritické pozície sú v prvom stípci. Ak máš teda napríklad tahať
v pozícil 14, tak musíš prehrať, lebo to je kritická pozícia. Ak ale máš
tahat napríklad Vpozícii 20, čo nie je kritická pozícia, vyhladáš riadok,
v ktorom je 20 a zoberieš tak, aby po tvojom ťahu ostalo na kope 14 zá
paliek, čo je prvé číslo v prislušnom riadku.

— To je pekné, pochválil Ankin vynález Boris. Všimni si, že existujú
pozície, v ktorých máš dokonca dva možné vyhrávajúce tahy. Napriklad
ak jje na kope 11 zápaliek, tak móžeš brať 8 a zahnať sůpera do kritickej
pozície 3, alebo móžeš brať iba 1 a pripraviť pre súpera kriticků pozí
ciu 10.

Zdalo sa, že Anka objavila univerzálny návod na výhru pre všetkých
Nimov. Ako sa ale po chvíli ukázalo, bolo treba ešte na objave čo-to
zlepšovat. Najmá to bola otázka velkých čísel. Veď keby sme chceli
hrať Nima s kopou povedzeme 1000zápaliek, by bolo treba vyrobiť velmi
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dlhů tabulku. Ale priatelia objavili zlepšovák, že tabulku nahradilo
jediné pravidlo. Aké? Pokúste sa ho objaviť samostatne. Dostanete sa
k nemu vyriešením úloh.

Úloha 1. Ktoré čísla medzi 80 a 90 sú kritické pozície ?
Úloha 2. Akýje vyhrávajúci ťah v pozícii a) 99, b) 999!
Úloha 3. Na kope je n zápaliek. Zvyšok po delení n :7 je k.

Určte, pre aké k je pozícia » kritická.
Úloha 4. Napíšte pravidlo dávajůce návod na výhru.
Úloha 5. Napíšte pravidlo dávajůce návod na výhru pre Nima s braním

(1, 4, 5).

naše soutěž

v? ?
V tomto čísle otiskujeme další úlohy soutěže o ceny,jíž se mohou

účastnit jednotlivci i kolektivy z téže třídy, maximálně však trojčlenné.
Řešení každé úlohy pište čitelně na zvláštní list formátu A4, a to vždy
po jedné straně. Nahoře vlevo na každém listu uveďte své celéjméno,
třídu 1 školu, kde studujete, a nakonec svou bytovou adresu i se směro
vacím číslem.Kolektiv uvede tyto údaje pro každého svého člena.

Nejdříve napište text dané úlohy a potom její řešení. Připojujete-li
k řešeníněkteré úlohy obrázky, narýsujte je pečlivě a čitelně je popište.

Úlohy k řešení

Matematika

V tomto čísle otiskujeme poslední čtyři úlohy z matematiky. Řešení
těchto úloh zašlete nejpozději do 15. dubna 1981 na adresu redakce
Rozhledů uvedenou na druhé straně obálky každého čísla.

9. Rozhodněte, zda existuje trojúhelník s vnitřním úhlem o velikosti
120“, jehož všechny tři strany mají velikosti vyjádřené celými čísly.
Nahraďte 120“hodnotou 45“ a zodpovězte též danou otázku.

Jiří Sedláček

10. Je dán čtverec ABCD, jehož strana má velikost a. Body M, P
nechť jsou po řadě vnitřními body stran AB, ČD a d < a budiž kladné
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číslo. Sestrojte pětiúhelník MNPOR o nejmenším obvodu tak, aby bod
N byl vnitřním bodem strany BC a body ©, R byly takovými vnitřními
body strany AD, pro něž je |9R| = d.

Jaroslav Švrček

11. Nalezněte všechny ostroúhlé trojúhelníky, pro jejichž vnitřní
úhly o velikostech «, B, y platí:

tgx tgb + teb tgy + tgytga =.
Jaroslav Štěpánek

12. Máme 1 zamčených schránek na dopisy a od každé právě jeden
klíček. Každým klíčkem se dá otevřít jen jedna sohránka. Do každé
schránky vhodíme po jednom klíčku. Jaká je pravděpodobnost, že se po
daří otevřít všechny schránky, je-li dovoleno nanejvýš dvě schránky
otevřít násilím ? (Klíčky jsme do schránek rozmístili náhodně.)

Antonín Vrba

Fyzika

V tomto čísle otiskujeme další dvě úlohy z fyziky; poslední dvě úlohy
otiskneme v čísle 5. Řešení obou úloh z tohoto čísla zašlete nejpozději
do'28. února 1981na adresu redakce Rozhledů uvedenou na druhé stra
ně obálky každého čísla.

5. Míč v podobě koule o poloměru r —200 mm je naplněn heliem
o hmotnosti m = 6 ga o teplotě t —2070. Určete:
a) sílu F,, kterou helium působí na malou, přibližně kruhovou plošku

P, pláště míče, je-li její plošný obsah S —5 mm?;
b) sílu F,, kterou působí plýn na jednu polokouli míče.
Napište nejprve výsledek a potom proveďte důkaz.

Ivan Šantavý
2v

6. Na jednom konci tuhé tyče délky b, která se rovnoměrně otáčí ve
svislé rovině kolem vodorovné osy, jdoucí jejím druhým koncem, v zem
ském tihovém poli, je připevněno malé těleso o hmotnosti m (viz obr. 1).
Směr od tělesa k ose otáčení o je označen s, směr opačný s' a velikost
rychlosti je označenav. Považujte těleso za hmotný bod, zanedbejte
odpor vzduchu a pohyb vyšetřujte ve vztažné soustavě S pevně spojené
se zemským povrchem.

Úkol: Ze šesti odpovědí vyberte správnou odpověď (nebo je-li jich
více, správné odpovědi) na otázku „„Které síly působí na těleso a jaký
mají směr ?“*

Odpověd
Na těleso působí tyto síly:
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Obr. 1

0000000000(G006060

Tíhová síla G a síla od tyče ve směru s.
Síla G, síla od tyče ve směru s a síla dostředivá ve směrus.
Síla G, síla od tyče ve směrus a síla odstředivá ve směru s“

4. Síla G, síla dostředivá a síla od tyče, která má jiný směr než s.
5. Síla G a síla od tyče, která má takový směr, že výslednice obou má

směr s a velikost mo*/b.
6. Síla G, síla od tyče, která má obecný směra síla odstředivá ve smě

ru s'
Řešení uveďte takto:
Správná odpověď je pouze odpověď č. ... (Nebo: Správné jsou pouze

odpovědi č. „..) Potom proveďte důkaz.

1.
2.
3.

Ivan Šantavý

Konstrukční geometrie

V tomto čísle otiskujeme tři úlohy z konstrukční geometrie. Řešení
těchto úloh zašlete nejpozději do 30. dubna 1981 na adresu redakce
Rozhledů uvedenou na druhé straně obálky každého čísla.

K řešení úloh není třeba znát mnoho z učiva deskriptivní geometrie,
zejména pokud jde o druhou a třetí úlohu; k řešení těchto dvou úloh
je nutno použít výpočtu. Obrázky doprovázející řešení úloh narýsujte
pečlivě a čitelně je popište. Řešení řádně vyložte, nestačí provést jenom
symbolický zápis řešení.

1. Je dána rovina o, která není rovnoběžná s rovinou totožnosti;
v této rovině o jsou dány dva různé body A, C. Sestrojte v rovině o
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takový rovnoběžník ABCD, jehož půdorysem i nárysem je obdélník.
Po provedeném řešeníúlohy (s diskusí) narýsujte řešenípro tento případ:
e(—5; 8; 7), A(— 2; 2; *), B(45; 7; !). Stamslav Horák

2. V průmětně z jsou dány dvě vzájemně kolmé přímky pe, s, s prů
sečíkem P; na přímce s; je dán bod Vy35P a na přímce p? jsou dány
dva různé body A, B ležící uvnitř téže poloroviny s hraniční přímkou
sy. Otočí-li se rovina 7xkolem přímky p? tak, že splyne s rovinou p o stopě
p?, přejde bod V; do bodu V, jehož pravoúhlý průmět na průmětnu z
označíme V,. Při které poloze roviny o je konvexní úhel © AV;B co
největší ?

Emi Kraemer

3. V prostoru je dán konvexní úhel © AVB s vrcholem V tak, že jeho
první i druhý průmět (v pravoúhlém promítání na dvě vzájemně kolmé
průmětny) je úhel pravý. V jakých mezích je velikost úhlu X AVB?

Bml Kraemer

Řešení úloh minulého ročníku Rozhledů

Matematika

6. Nechť M je n-prvková množina uspořádaných dvojic reálných čísel;
přitom je » Z 2, celé. Dokažte, že množinu M lze uspořádat ve tvaru

(a, 54), » (am, Dn)

tak, že nerovnost
min (a;, bj) S min (ag, bz)

platívždy,jakmilejet < j, f1,j)c1l, 2, .. „n
(Došlo 6 řešení). Jarosla Morávek

A) Pomocí matematické indukce řešil Karol Habart, IV. E G Banská
Bystrica:1.Pro»=2 jetvrzenízřejmé.

2. Budiž » >>2 a předpokládejme, že tvrzení platí pro přirozené číslo
n— l.

Nechť M je n-prvková množina uspořádaných dvojic reálných čísel;
položme c = min fa |(a,b)eM),

d = min fb| (a,b)eM)
Rozlišíme tyto dva případy: (A) c S d; (B) c > d.

V případě (A) zvolíme za (a, 54) libovolnou dvojici z M takovou, že
platí a; — c. Množina MN +(ay,b,); obsahuje právě m — 1 prvků a lze
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ji tedy na základě indukčního předpokladu uspořádat ve tvaru (G2,bz),
+++ (An, Dn) tak, že platí

min (az, 3) S min (ag, bz), (1)

jestliže ©< j, (i, j$oc 12, -.., n). Zbývá tedy ukázat, že (1) platí
i v případě 4 — Il a je 12, 3, ..., ni.. Skutečně, v posledním případě
min (44,bj) = a, = ca min (a3,by)Z min (c, d) =c.

V případě (B) zvolíme za (an, d,) libovolnou dvojici z M, pro kterou
by — d. Množinu MX (an, bn)) uspořádáme na základě indukčního
předpokladu ve tvaru (a4, by), (an—1,Bn—4)tak, aby platilo (1),
jestliže 4 < j, ft, jdoc1l, 2, ..., n— 1). V případě 4€1l, 2, ..., n)
a j = nrovněž platí (1):

min (a, bz)Z min (c, ď) — ďd= dy = min (az, by).

V obou případech (A), (B) jsme tedy na základě indukčního předpo
kladu uspořádali M požadovaným způsobem. Důkaz indukcí je ukončen.

B) Bez použití matematické indukce řešili Amton Balog, III. F SPŠE
Piešťany a Libor Forst, III. A G II, České Budějovice,Jirovcova :

Uvádíme základní myšlenku řešeníAntona Baloga.
Položíme 2%;— min (a;, bz)prot — 1,2, ..., » a množinu M rozložíme

na dvě disjunktní části A, B, definované takto:

A = (a, b)eM|aS<b, = ((a,b)eM|a>b,.
Množinu A nyní uspořádáme ve tvaru (a4,by), ..., (ag, dx) (kde k je

počet prvků A) tak, aby platilo
hyS hoS S hg,

a množinu B ve tvaru (ax44, bx+1),;-+ -> (an, Dn) tak, aby

hin Z km S = m.
(V případě, že některá z množin A, B je prázdná, konstrukce se zřejmým
způsobem zjednoduší). í

Není těžké dokázat, že takto sestrojené uspořádání (a, d4), (a, Ds),
-+5 (a, dz), (ak+1, Bk+1)>+++5(Gn, Dn) množiny M vyhovuje podmínce

úlohy.

7. Sedem miest A4, ..., A; je pospájaných 11 úsekmi dialnic tak, že
z mesta A; ide dialnica priamo do miesta A;41 a priamo do miesta A;4
(a teda aj naopak) pre %= 1, 2, 3, 4, 5 a z mesta A; ide úsek dialnice
do A4..Živelná pohroma zničila niektoré úseky. dialnic. Vieme však, že
medzi mestami A, Ag, A, bol prerušený najviac jeden úsek. Vodič—
prieskumník má odísť z mesta A4, zistiť, či existuje spojenie po dialni
ciach z A, do A, také, aby každým mestom sa prechádzalo práve jeden
krát, a má sa vrátit do mesta A,. Ak nájde na dialnici prekážku, otočí
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6——4— 5——7aa —7
Je N24 67

42 — 3— 5—6—>7
1— 2 4—>5——>6——7Je A I— 2— 4—>6—>7

bě 6— 5——7
hy I3—5— 4— 6—-7767

2T 3 56—7

Obr. 1 weO—— 5 —-7

sa a vráti. Ako má tento vodič postupovať pri plnení úlohy, abý počet
otáčaní bol minimálny?
(Došla 2 řešení ). Lev Bukovský

Riešenie autora: Potrebné je nájsťpostup vodičaa potom ukázať,
že tento postup je najlepší možný.

Jedna z možností, ako má vodič postupovať, je napísaná na obr. č. 1
(mesto A; je stručne označené číslom 4).Vodič postupuje v smere šipky,
ktorá ide „„viacnahor““. Ak je prislušný úsek prerušený, volí si prvů
nižšie idúci šipku. Ak taká neexistuje, tak zistí, že hladané spojenie ne
existuje. Ilustrujeme to na príklade. Predpokladajme, že sů prerušené
úseky dialnic 45, 46, 67. Potom podla obr. č. I vodič prechádza postupne
cez mestá: A1, A5, A3, A4, smerom na A; — otočí sa a vráti do A,, ide
smerom na A; — otočí sa a vráti do Ay, Ag, A3, A5, Ag, smerom na A, —
otočí sa a vráti do A,. Zistil, že hladané spojenie neexistuje.

Z obrázku č. 1 sa lahko zistí, že v každej možnej situácii sa vodič
otáča najviac trikrát. Ukážeme, že neexistuje postup, pri ktorom by sa
vodič otáčal len dvakrát.
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Obr. 2

Uvažujme týchto osem možných kombinácií prerušení dialničných
,úsekov:

13, 24, 46, 57 13, 24, 46, 67
13, 24, 45, 67 13, 24, 45, 57
12, 46, 57 12, 46, 67
12, 45, 67 12, 46, 57

Vodič musí najprv rozhodnůť, či je neprerušené spojenie 1 2 3 4 alebo
1 3 24. K tomu potrebuje aspoň jedno otočenie medzi mestami A; a A,.
Potom potrebuje zistiť, či je neprerušené spojenie 4 5 6 alebo 4 6 5.
K tomu potrebuje aspoň jedno otočenie medzi mestami A, a Ag, teda
rózne od prvého otočenia. Nakoniec musí zistiť, či nie je prerušený
úsek 6 7 alebo 5 7. Tam móže potrebovať ďalšie otočenie, rózne od pred
chádzajúcich dvoch.

Teda, ak pripustíme, že nastane len niektorá z uvedených osem mož
ností, tak vodič potrebuje aspoň tri otočenia. Tým skór, ak nastane
Tubovolná zo všetkých možností (ktorých je 4.29 — 2"*),tak vodič po
trebuje aspoň tri otočenia.

Z uvedeného vyplýva záver: postup uvedený na obr. č. 1 je najlepší
možný. Vodič móže postupovať tak, aby sa otáčal najviac trikrát, ale
nemóže postupovat tak, aby sa otáčal v každej možnej situácii len
dvakrát.

182



Obr. 3

8. Konvexní mnohoúhelník je sjednocením konečného počtu nepře
krývajících se rovnoběžníků právě tehdy, je-li středově souměrný.
Dokažte.

(Došlo 6 řešení). Mioslav Fiedler

Řešil Ladislav Zsilinszky, III. D G NovéZámky:
a) Daný konvexný mnohouholník M je rozkůskovaný na rovnobežníky

(obr. 2). Skůmajme rovnobežníky priliehajúce k niektorej strane mnoho
uholníka M (napr. AB). Je zrejmé, že ku každej úsečke a tejto strany —
na ktoré vrcholy stredovo súmerných rovnobežníkov delia tůto stranu —
sa dá nájsť úsečka a' s ňou rovná a rovnobežná, ktorá je protilahlou
stranou toho istého komponentného rovnobežníka. Tieto nové úsečky
sú umiestnené buď na strane mnohouholníka M, buď sa k nim z druhej
strany ešte pripájajů nové, stredove sůmerné rovnobežníky, a úsečky
(rovné a rovnobežné so skůmanou úsečkou) sa nachádzajů na proti
Iahlých stranách týchto rovnobežníkov. Pokračujůc tento postup, dalej
použijúůc,že konvexný mnohouholník nemóže mať tri navzájom rovno
bežné strany, móžeme vyvodiť konzekvenciu, že ku každej strane mno
houholníka M sa dá nájsť strana s ňou rovnobežná a rovná. To znamená,
že mnohouholník M musí byť stredovo sůmerný.

b) Nech A4, Ag, ..., A;x je stredovo sůmerný mnohouholník (obr. 3);
počet jeho strán je párne číslo. Z vrcholov Aj, A3, ..., Ag-—1pusťtme
úsečky rovnobežné a rovné úsečkám A, Asx a AxAx4+4.Tieto úsečky sú
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úplne vo vnůtri mnohouholníka. Skutočne, z konvexivity mnohouhol
níka A, ... Az vyplýva, že rovnobežník A;A;xAx+4Axsa nadchádza
vo vnůtri mnohouholníka.Vidíme teda, že lomená čiara A;A; 2 Ap
„neprekračuje“ hranice mnohouholníka,je totiž na tej istej strane úsečky
A;xAx44,ako lomená čiara A;A; Ag- úsečky A,Ar.

Odrežme z mnohouholníka 4,4; ... A+ nasledujůcich k—1 kusov
rovnobežníkov (A1AzAzAzp;AzA3A3A3;Ag AgAx+1Ag). Ostane nám
mnohouholník A;x4;4; ... Ak1Ax+1, -+«A2k—,Ktorého protiTahlé stra
ny sů tiež rovnako dlhé a rovnobežné, teda je stredovo súmerný.

Tento nový mnohouholník je konvexný, ale má už len 2k—2 strán.
Takýmto postupom z mnohouholníka A;xA;... Ak1Ak+1-+ Azk-1
móžeme odrezať dalších k—2 rovnobežníkov, po čom nám zostane
(2k—4)-uholník.

Pokračujůc týmto postupom dostaneme sa k štvoruholníku, ktorý má
dva páre rovnako dlhých a rovnobežných strán, teda dostali sme rovno
bežník. To znamená, že daný mnohouholník M sme rozkúskovali na

(k—1)+(k—2)+ +2+1-E2
rovnobežníkov.

Tým sme dókaz ukončili.

9. Je dána přímkap a bod P, který není bodem přímkyp. Na přímcep
jsou libovolnězvoleny tři navzájem různé body P, P;, P3. Potom osy 0,
0, 03úsečekPP,, PP,, PP; omezujítrojúhelník; kružnice opsaná tomuto
trojúhelníku prochází bodem P. Dokažte.
(Došlo 5 řešení) Emil Kraemer

Upravené řešení Jana Sekyry, IV. A G II, České Budějovice, Jírovcova :
Stejnolehlost, která převádí bod P; do středu S; úsečky PP,, převádí

přímkup do přímky « || p a body P;, P; do bodů S;, S; přímky x; přitom
S95,94 jsou po řadě středy úseček PP,, PP. Zvolme ortonormální sou
stavu souřadnic tak, aby její první osou byla přímka x, osou y kolmice
vedená bodem P k přímcep a aby býlo

Pl0,1]. (1)
Souřadnice r bodů S91,S, S; buďtež po řadě 81,82,83; jejich souřadnice y
jsou vesměs nuly. Označení bodů S%(%— 1, 2, 3) volme tak, aby bylo

81 © 84 < 83. (2)

Potomje PS, = 8 —P=(sgs— I),
—

—>
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Kolmice 0, vedená k přímcePS; má rovnici sz —y + 6, = 0; protože
prochází bodem 5S1[s4;0], je c, — —sí. Přímka 0, a obdobně přímky 04,
0, mají tedy rovnice

01 Sst—y-— s =0,

02 Sot — y —s8=0,

o St — y—s =8 3 4 3

Budiž A = 041 03, B =03 104, C = 01N02; snadno zjistíme, že potom je

A[s; + 85; S83), Bls1 + S338183, ČÍS1 T 8x) S19] - (3)

Jestliže úhly x APB, X ACB o velikostech «, P jsou shodné nebo vý
plňkové, pak body A, B, C, P leží na téže kružnici; proto vypočteme

(A — P)J(B— P)0056EE- (4)
O (A—O0B-— 0)OSPG1B-0 (5)

Podle (1) a (3)je

A— P= (8% 83;8283— 1), B— P= (49T S83;8183— 1),
A — ČC = (85 — S13 82(83 — 31)), B — ČC = (83 — 82; 81l83 — $2))

Po kratším výpočtu zjistíme, že je

(A—P).(B— P)=(1+ 4) (1+ 545), (6)
(A4— C).(B— 0) = (53 — S1)(S3— S;)(l T S15), (7)

A—P=VW+AW+4), B—PI=|V1+4AU+), (8)
A— (G=Vce—s)I+ 4)= (s—s)|1+ 8, (9)
B—(C =|(s— s)(1+ 4=(ss—s)|1+st, (10)

neboť podle (2) je s3 — 81 > 0,53; — 84 > 0.
Podle (4), (6) a (8) je

O (1 — s3) (1 + s35%) O l + S15cos « = = — ;1+ dBla+Dl+4 (1+D1+4)
podle (5), (7), (9) a (10) je

cos B = (53 — S1)(83 — So)(l T S192) o
(53— sy(ss—s) (1+ DU sA)

1+ 548%

Va+4+4.
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protože je cos« — cosB,0 < « < 1,0 < fB< 7, je « = B; proto body
C, P leží na kružnici procházející body A, B.

10. Dokažte, že pro každou dvojici celých čísel3, g, pro něž je 0 S 7 <
< g— 1platí:(26) ot)G- +09).
(Došlo 9 řešení) Vlastimil Pták

Řešil Petr Lisoněk, II. D G Olomouc- Hejčin:
Důkaz provedeme matematickou indukcí s použitím vzorce

+bi)=l W
kterýplatípro0 Sb Sa— 1

1.Proj=0je z- g—
2. Předpokládejme, že pro k Z 0 celé platí:

z" = (2)= k21] +(,4) — + -vefé). (2)
Podle (1) je -ld
Z toho podle (2) plyne, že je

E)= (k) )-(késr —oDKY:
tj. tvrzení platí i pro k + 1, neboť —(—1)*= (—1)*+1

11. Ke každému přirozenému číslu » existuje aspoň jedna dvojice při
rozených čísel x, y větších než 1 tak, že

TY—yt
Dokažte.

(Došlo 10 řešení). Jiří Sedláček

Riešil Ladislav Zsilimszky,III. D G Nové Zámky:
Nech je

x«=(ln+2), y =n+2
Pretože tieto hodnoty čísielz, y, ktoré závisia len na číslen, vyhovujů

povodnej rovnici, móžeme povedať, že ku každému prirodzenému číslu n
existuje riešenie.
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Poznámka. Pro konkrétní hodnoty » může mít ovšem uvažovaná dio
fantovská rovnice ještě další řešení. To vědí řešitelé jedné úlohy mate
matické olympiády ze školního roku 1978—1979,která se týkala případun=l.

V textu 11. úlohy, jenž byl otištěn v minulém ročníku Rozhledů, vý
padl omylem požadavek, že přirozená čísla x, y mají být větší než 1.
Omlouváme se čtenářům.

12. V rovině jsou dány dvě různé nenulové úsečky o velikostech a, d;
přitom je a = b. Na jedné z těchto úseček zvolme bod A a na druhé
bod B tak, aby vzdálenost | AB | bodů A, B byla co největší. Dokažte,

a— b
že potom je |AB| Z

(Došlo 5 řešení). Jaroslav Zemánek

Řešil Petr Lisoněk, II. D G Olomouc-Hejčín:
Nechť první úsečka o velikosti a je A,4;; druhá úsečka o velikosti b

budiž B,B,. Sestrojme kružnice
a a

k,= (4 s) k,= (4+s)
potom jediným společným bodem kruhů omezených kružnicemi k,,k;
je střed úsečky A,A4,.Z toho plyne, že nejvýše jeden bod úsečky B,B;
náleží oběma uvedeným kruhům. Proto je možno na této úsečce zvolit

bod B, tak, že je buď |4,By > 5 nebo |4>By|> 5- Tím je dokázáno
a—bb

2

„a
silnějšítvrzení než to, které je uvedenov textu úlohy,neboťje 2 >

Riešeme úloh III. časti seriálu O matematických hrách zo str. 176.
1. Sů to čísla 80, 84 a 87.
2. Sů dve možnosti: brať 1, alebo brať 8. b) brať 2.
3. Pre k = 0, alebo k = 3. Vo všetkých ostatných prípadoch existuje

víťazný tah. Ten opisuje riešenie úlohy 4.
4. Ak je zvyšok k — 1, tak beriem I, alebo 8; ak je k = 2, beriem 2,

alebo 6; ak je k — 4, beriem 1, alebo 8; ak je k — 5, beriem 2; ak je
k = 6, beriem 6.

5. Kritické pozície sů tie, ktoré pri delení » 8 dávajů zvyšok k = 0,
alebo k = 2. V ostatných prípadoch je víťazný ťah daný predpisom:
pre k = I, alebo k — 3 beriem 1; pre k = 4, alebo k = 6 beriem 4;
pre k = 5, alebo k =: 7 beriem 5.

187



olympiády

Dynamika těles spojených vláknem
(FO — roč. 22, kategorie C —studijní text pro 1. kolo)

+ Prof. Dr. ROSTISLAV KOŠŤÁL, Brno

Úlohy, ve kterých se zabýváme soustavou tuhých těles spojených
vláknem, řešíme dvojím způsobem. V prvém případě se zabýváme sou
stavou těles jako celkem, ve druhém případě rozdělíme soustavu těles
na jednotlivé části a pro každou z nich uvažujeme síly na ni působící
odděleně.

Působí-li síla na tuhé těleso, které se může pohybovat, udílí mu zry
chlení. Chceme-li zjistit, jak se těleso pohybuje, určíme nejdříve všechny
síly působící na těleso. Tyto síly se dají obecně nahradit výslednicí sil
a výsledným momentem sil. Uvažujeme dále jen případy, kdy výsledný
moment sil je nulový.

Výsledná síla se podle 2. pohybového zákona rovná součinu setrvačné
hmotnosti tělesa nebo setrvačných hmotností soustavy těles, na niž síla
působí, a zrychlení. Proto sečteme setrvačné hmotnosti pohybujících
se těles soustavy a pak ze známé setrvačné hmotnosti a známé síly určí
me zrychlení pohybu.
1. Akce a reakce

Je nutno vždy dobřeuvážit, která síla působí na dané těleso, abychom
ji nezaměnili s její reakci.

Příklad 1. Podle Archimédova zákona působí na těleso ponořené v ka
palině hydrostatická vztlaková síla, jejíž velikost se rovná tíze kapaliny
téhož objemu,jako je objem tělesa obklopenéhokapalinou. Reakcí na tuto
sílu je sila, kterou působí těleso na kapalinu. Obě síly můžeme nezávisle
na sobě ověřit pokusem.

Těleso zavěsíme pod misku rovnoramenných vah a závažím polože
ným na druhou misku uvedeme vahadlo do vodorovné rovnovážné polo
hy. Potom ponoříme těleso úplně do vody v nádobě, která je na pevné
podložce pod miskou vah (obr. 1). Rovnovážná poloha vahadla se poruší,
miska s tělesem ponořeným v kapalině vystoupí. Tím jsme ověřiliexisten
ci hydrostatické vztlakové síly, kterou působí kapalina na těleso v ní
ponořené.
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Obr. 1 Obr. 2
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Obr. 3a Obr. 3b

Nyní postavíme nádobu s vodou na misku vah a závažím položeným
na druhou misku vah uvedeme vahadlo do rovnovážné polohy. Těleso
upevněné na vlákně zavěsíme na pevný stojan mimo váhy a ponoříme
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do kapaliny (obr. 2). Rovnovážná poloha vahadla se poruší, miska s vo
dou a ponořeným tělesem klesne. Tím jsme ověřili existenci tlakové
síly, kterou působí těleso na kapalinu. Je to reakce na hydrostatickou
vztlakovou sílu, kterou působí kapalina na těleso.

Na misku vah nyní opět postavíme nádobu s vodou a současnězavěsíme
na misku těleso tak, že je celé nad povrchem kapaliny (obr. 3a). Závažím
položeným na druhou misku vah uvedeme vahadlo do rovnovážné
polohy. Potom prodloužením vlákna ponoříme těleso úplně do kapaliny
(obr. 3b). Zjistíme, že rovnovážná poloha vahadla se neporuší.

Ve všech třech případech působí současně hydrostatická vztlaková
síla na těleso a tlaková síla tělesa na kapalinu. V prvém případě se tla
kovásíla tělesa na kapalinu přenáší na dno nádoby a zruší se pevností
podložky pod nádobou. Zbývá hydrostatická vztlaková síla, která se
přenáší vláknem na misku vah; proto miska vah s tělesem vystoupí.
Ve druhém případě se tlaková síla kapaliny na těleso přenáší vláknem
na stojan a ruší se jeho pevností. Zbývá tlaková síla tělesa na kapalinu
směrem dolů, která se přenáší vodou a dnem nádoby na misku; proto
miska vah s nádobou a tělesem ponořeným v kapalině klesne. Ve třetím
případě se nemůže prvá ani druhá síla zrušit pevností podložky nebo
stojanu (kapalina i těleso jsou na téže misce vah), obě síly se přenášejí
(vláknem a dnem nádoby) na misku. Jejich účinky na misku se zruší,
rovnovážná poloha vahadla se neporuší. Pokusem tak ověřujeme, že
obě síly mají stejnou velikost a opačnou orientaci.

Příklad 2. Aby kulička upevněná na vláknu neproměnné délky konala
rovnoměrný pohyb po kružnici ve vodorovné rovině, musí je vlákno
táhnout silou směřujícído středu kružnice; je to dostředivásíla. Kulička
napiná vlákno silou stejně velikou, opačně orientovanou; je to síla
odstředivá. V prvém případě jde o sílu, kterou působí na kuličku těleso
prostřednictvím vlákna upevněného k tělesu. Ve druhém případě jde
o sílu, kterou působí kulička prostřednictvím vlákna na těleso.

2. Pohyb soustavy těles spojených vláknem —l. způsob
řešení úloh
V dalším si všimneme pohybu těles spojených vláknem a určíme, jaké

je zrychlení jednotlivých těles a jakou silou je při pohybu napínáno
vlákno. Pro zjednodušení úvah předpokládáme, že při pohybu nevzniká
tření, že vlákno je dokonale ohebné, neproměnné délky a že jeho hmot
nost je zanedbatelná vzhledem k hmotnosti těles. Omezíme se jen na ta
kové soustavy, v nichž všechna tělesa se pohybují se stejným zrychle
ním.

Těleso o hmotnosti m visí na vláknu, jehož závěsný bod je na jiném tě
lese, např. na nehybném vodorovném trámu v klidu. Těleso zavěšené
na vlákně v tíhovém poli napíná vlákno silou F, = mg svisle dolů.
Touto silou působí těleso prostřednictvím vlákna na nehybný trám.
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Reakcí na tuto sílu je síla stejně veliká a směřující vzhůru, kterou pů
sobí nehybný trám opět prostřednictvím vlákna na zavěšené těleso.
Těleso, které bylo v klidu, v klidu zůstává.

Pohybuje-li se závěsný bod rovnoměrně — ať svisle dolů nebo vzhůru
— pak tělesu o hmotnosti m se neuděluje žádné zrychlení a vlákno je
zase napínáno jen silou F; = mg.

Jestliže je těleso taženo vláknem směrem vzhůru se zrychlením —a,*)
musí na ně působit směrem vzhůru kromě síly —mg ještě další síla
F — —ma, která mu uděluje žádané zrychlení. Proto na těleso působí
směrem vzhůru síla

F, — —m(g+ a). (1)

Tato síla působí na těleso prostřednictvím vlákna. Těleso napíná vlákno
stejně velikou silou směřující dolů.

Jestliže se závěsný bod pohybuje dolů se zrychlením a, (a 7 9), pak
z celkové síly F, —mg, působící na těleso směrem dolů, složka F; —ma
uděluje tělesu zrychlení a zbývající složka

F, — mg — ma = mg — a) (2)
napíná vlákno.

Příklad 1. Těleso o hmotnosti m, je uváděno do pohybu po vodorovné
rovině tělesem o hmotnosti m, které je k němu připojeno vláknem
vedeným přes kladku (obr. 4). a) Určete zrychlení soustavy těles.
b) Jakou silou je napínáno vlákno ?

Řešení: a) Soustava těles je uvedena do pohybu silou o velikosti
F —=m; g. Uhrnná hmotnost soustavy těles je my + m. Obě tělesa se

*) Vektor orientovaný dolů označíme znaménkem +, vektor orientovaný
vzhůru označíme znaménkem —.
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pohybují se zrychlením a stejné velikosti (k otáčivému pohybu kladky
nepřihlížíme). Podle 2. pohybového zákona platí

MJ = (m T M) a.
Odtud určíme

"09U=O
M T- M

b) Na vlákno působí těleso o hmotnosti m, které se pohybuje se zrychle
ním o velikosti a, souhlasně orientovaným s tihovým zrychlením; proto
je vlákno napínáno jen silou o velikosti

MM | MmFi=mlg—a =mi =1 2(9 ) 2 M + M 77 m+m"'
(Dokončenv příštím čísle.)

z nových knih

Vybrali jsme pro vás

Z nové knížky A. Vrby Kombinatorika, která roku 1980 vyšla v edici
Škola malýdch matematiků a o níž Rozhledy podrobně informovaly ve
2. čísle, jsme pro vás dnes vybrali jedno cvičení. Zde je:

Alenka dostává každý den od maminky korunu. Někdy si koupí na
nuka, jindy si korunku schová. Tatínek ji nabádá, aby si polovinu peněz
šetřila na něco pořádného. Občas se podívá do pokladničky a není-li
tam alespoň polovina korun, řeční. Kolika způsoby si může Alenka bě
hem prvních 30 dnů kupovat nanuky, aby jich snědla co nejvíc a přitom
měla klid? Maminkají víc než jeden nanuk denně nedovolí.

Pusťte se do řešení — anebo se podívejte do Vrbovy knížky na str.
130. J.S.
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matematika

Simpsonův vzorec

JAN HOUSKA, CSc., Výzkumný ústav pedagogický Praha

Včlánku dr. A. Šarounové (Rozhledy,č. 1) jste poznali postup zobec
ňování a jeho úskalí. Nalezli jste vzorec P —=s.v pro obsahy rovnoběž
níků, trojúhelníků a lichoběžníků, kde s byla velikost jejich střední
příčky a v velikost jejich výšky. Víte už, že obdobný vzorec V = P;.v
pro objem tělesa platí pro hranoly a válce, ale neplatí pro jehlany
a kužele (ani pro komolé jehlany a kužele).

Obr. 1

To však neznamená, že se nedá nalézt společný vzorec pro výpočet
obsahů a objemů všech uvedených útvarů. Takový vzorec existuje, vy
užívá však kromě výšky a střední příčky (středního řezu) ještě velikosti
základen obrazců (podstav těles). Jsou to číslap, p' pro obrazce (obr. 1)
a číslaP, P" pro tělesa znázorněná na obr. 2. Jak patrno, pro trojúhelníky,
jehlany a kužele rozšiřujeme pojem „horní základny (podstavy)““tak, že
ji představuje vrchol, tj. útvar s nulovou velikostí, p' — 0, P' = 0.
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Pro obrazce na obr. 1 platí:
Pa P=a psa
p=a po=e p=0

l 1
8 =a 8 =% (4+0) s =5a4
Pro tělesa na obr. 2 platí:
P P Po=n"
P =P P P =

l BB l
Po,=P P;=%(P +2|/PP'+ P) P"

Obsah všech obrazců znázorněných na obr. 1, resp. objem všech těles
zakreslených na obr. 2, můžeme vypočítat podle variant tzv. Stmpsonova
vzorce :

l l
S=3" (pr 6% p) V=%59(P+ 4+ P)

Snadno se přesvědčíte o platnosti vzorce nejen pro uvedené útvary,
ale i pro objem válce, jehlanu, komolého kužele a dokonce i koule (pro
ni klademe P = P" = 0, P; = nr*, v — 2r) a částí koule (vrstvy, úseče).
Vzorec pro výpočet objemu platí pro kouli, ale vzorec pro výpočet
obsahu neplatí pro kruh a mnohé jeho části (úseč, výseč).

Někteří už znáte výpočty obsahů a objemů útvarů pomocí integrálů.
Přesvěděte se, že pro každou funkcif:

y = Arx + Br + Čx + Do platí

| 4x + Bx?+ Čr+ D)dx= Ďs“ | + 4|: 5 : + 0)
a

Jde o nejjednodušší případ tzv. Simpsonova vzorce v integrálním
počtu. Tato okolnost vysvětluje, proč vzorec platí v těch případech,
které jsme uvedli, naznačuje také, že platí i pro obsahy a objemy mnoha
dalších útvarů.

Použijte Simpsonova vzorce k odvození vzorce pro obsah parabolické
úseče a rotační paraboloidové úseče. Návod k práci vám ukazuje obr. 3,
kde a, v jsou údaje, se kterými vystačíte ve vzorci (na obr. 3b je za
kreslen jen osový řez paraboloidu). Zjistěte poměr obsahu parabolické
úseče k obsahu obdélníka s rozměry a, v (obr. 3a) a poměr objemu para
boloidové úseče k objemu rotačního válce, jehož osový řez je naznačen
na obr. 3b.

Úlohy

1. Nakreslete si obdobné ukázky, jako jsou obr. I a 2, a to pro případ
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Obr. 3a Obr. 53b

krychle, jehlanu, komolého kužele, koule, kulové vrstvy, kulové úseče.
Odvoďte pomocí Simpsonova vzorce ty vzorečky pro objemy těles, které
jsou uvedeny v tabulkách.

2. Zdůvodněte, že pro obsah kruhu, půlkruhu ani kruhové úseče nelze
Simpsonův vzorec použít.

3. Výsledku úlohy, která se váže k obr. 3, využijte k důkazu zajíma
vého poznatku: Do každého obdélníka lze vepsat dvě neshodné para
bolické úseče,které mají jednu jeho stranu jako tětivu a svůj vrchol mají
ve středu protilehlé strany; obě úseče mají stejný obsah. Nakreslete si
vhodné náčrtky.

Jak sčítat body a útvary

PhDr. ALENA ŠAROUNOVÁ, MFF UK Praha

Studenti gymnázií se setkali či setkají v první učebnici (kap. III,
čl. 3, 1) s ukázkou operace s jinými objekty než s čísly. Je to sčítání
uspořádaných dvojic bodů [O, X], [O, Y], kde O je jeden pevně zvolený
bod roviny a X, FYjsou libovolné body této roviny. Sčítání se provádí
konstrukcí čtvrtého bodu Z jako vrcholu rovnoběžníka OXZY (obr. 1),
tedy způsobem známým při skládání sil ve fyzice. Zvláštní případy, kdy
body X, FY,O leží na jedné přímce, jistě čtenář zvládne sám.

platí vždy pro takový bod Z, který je obrazem bodu O v téže středové
souměrnosti, která vyměňuje body X, Y Přesvěděte se o tom!
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Obr. 5 S,7

—

+ B
Obr. 7 -+

V učebnici se soustřeďuje pozornost na vlastnosti tohoto sčítání uspo
řádaných dvojic (komutativnost, asociativnost apod.). My se zde však
zaměříme na konstrukční činnost; nadpis článku hovoří o sčítání bodů
a útvarů. Jak k němu dojdeme?

Bod O je pevně zvolený bod roviny; uspořádané dvojice [O, X], [O, Y]
jsou pak jednoznačné určeny body X, Y, můžeme tedy hovořit o sčítání
bodůX, Ya bod Ž považovat za jejich součet. A necháme-li bod Y pro
bíhat nějaký útvar (na obr. 2 úsečku), vytvoří bod Z také určitý útvar
(na obr. 2 opět úsečku, jde zřejmě o obraz původní úsečky v posunutí,
které převádí bod O do bodu X).

Zajímavější situace získáme, když každý z bodů X, Y probíhá jiný
útvar (na obr. 3 úsečky, které nejsou rovnoběžné). Představte si opako
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vaně prováděné konstrukce z obr. 2 pro různé body X; získané ,,součtové
úsečky““jsou naznačeny jako šrafy, které pokrývají určitý rovnoběžník.
Součtem vyznačených úseček je tedy rovnoběžník. Nemusíme však sčítat
jen body a úsečky; obrázek 4 ukazuje dva útvary A, B (obvod čtverce
a kruh), jejichž součtem je vyšrafovaný „rámeček“ Uvědomte si, že
většinu bodů výsledného obrazce je možno získat jako součty různých
dvojic bodů daných obrazců A a B. Obdobná úloha je vyřešena na obr. 5;
na obr. 6 je sestrojen součet dvou plošných obrazců — zde shodných
kruhů. Součet dvou trojic bodů ukazuje obr. 7.

Další obrázky už nepotřebujete, princip sčítání bodů, bodů a útvarů
i dvou útvarů jste jistě pochopili. Pocvičte se sami! Sečtěte útvary z obr. 8.
Co se stane, zvolíte-li jiný bod O%A co když vezmete neomezené útvary,
např. polopřímky, přímky, úhly (jako části roviny) ?Zkoumejte, co vyjde!

A ještě jedna úloha: obr. 9 je „„nedodělaný““,chybí zde útvar A.
Určete ho!

Pravdivostní funkce vyjádřené mnohočleny- II.

Doc. Dr. VLASTIMIL MRÁZ, CSc., UK Praha

V předcházejícím článku jsme ukázali, že pravdivostní funkce negaci,
konjunkci, disjunkci, imphikaci a ekvivalencí (oboustrannou vmplikaci)
můžeme vyjádřit (generovat) polynomy:

< p=l-— p, (n)
pPía=?P. 0 (k)
PV4=D+4— 20 (d)
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p>a4=-2774 (i)
PL 4=1-P— 47 2m (e)

Dokážeme, že i složitějším formulím pravdivostních funkcí lze dát tvar
polynomu. Např. formuli

g—[P>9A (pvr]=> 310
která nabývá ph (0,0, 1, 1,1, 1, 1, 1), vyjádříme dvojčlenem

g=1—p.
Čtenář se dosazením pravdivostních hodnot (ph) výrokových proměn
ných do uvedeného dvojčlenu přesvědčí o tom, že dvojčlen 1 —pg
udává ph pravdivostní funkce g, tj. ph (0,0, 1, 1, 1, 1, 1, 1). Z dvojčlenu
1 —pg je vidět, že ph funkce g není závislá na výrokové proměnné r.

Poznali jsme Peirceovu pravdivostní funkci f; = py g, Shefferovu
pravdivostní funkci f; —p | g a exkluzivní disjunkci fy = p V ga.Vyjá
dřeme i tyto tři pravdivostní funkce polynomy, které je vytvářejí.
Transformujme nejdříve funkce f15,f; a f;, na tvary jen s funktory —, A.

fs=PÝ4=PÁ
f$=pla= 3090,
fo=PVg= 33 (PA39A—(32Adl.

Užijeme-li na pravé strany těchto tří rovností vzorce (n), (k), dostaneme
po řadě

Ap A a=U-—pDI— gd)=1—p—aT pa,
- (pAd=l— 14,
[HPA 39 A3(G2Ad=rpTa-2pg

Získali jsme další tři vzorce pro Peirceovu funkoi, pro Shefferovu funkci
a pro exkluzivní disjunkci, a to

pýg=1l—D— 0+ pe (p)
plg=l— pa (s)
pyYg=D+a— 20 (a)

Všímavý čtenář jistě přišel na to, že vzorec (a) můžemezískat také tak,
že vyjdeme z pravé strany rovnosti p V g= + (p<>9). Dostaneme:
1—(I—p—a+t2pg)=pP+4— pa.

Na základě tabulky 3 snadno odvodíme polynomy, generující všech
16 pravdivostních funkcí. To ponecháváme čtenáři za cvičení. Pro kon
trolu uvedeme jen výsledné polynomy, jichž také dále využijeme:

f=, fÓ= 1l—py,
Pp=p+4— Pe fo=P+4-— 2p0
f$=l—ag+pu fj=l— a
i = P, fo=P— PV
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f; = L—PT Pa fz=l—y,
f6= 4 Í1=4g— D0,
f=l—p— a 2pa, fg=l— p—ag+D0,
f$= 14, fe=0

Pro budování výrokové logiky má podstatný význam ověřování
tautologičnosti, popř. kontradiktornosti pravdivostních funkcí. Na ně
kolika příkladech ukážeme, že dané formule jsou tautologie, kontradikce
nebo splnitelné formule. Abychom se co nejvíce obešli bez tabulkové
metody, nebudeme dané pravdivostní funkce transformovat na jiné
ekvivalentní formule, ale přímo použijeme vzorců, které jsme v minu
lém i v tomto článku odvodili.

Dokažme, že formule a) až j) jsou tautologie:

a) PPD íb)© pP<>7(oběuvedenéformulesenazývajízákonyidentity),
c) p V — 2 (zákon vyloučení třetího),d)© (pA9)<—>(gA9)(komutativnízákonprokonjunkci),
e) (PV a 7 V p) (komutativnízákonprodisjunkoi),f) — (p p) (zákon sporu),
g) — (—Da p (zákondvojí negace),h)© (pAp)<>7(zákonidempotenceprokonjunkci),
ch) (p V P)<>1 (zákon idempotence pro disjunkci),i) P>DS(=PVa)j)— —1(pA9)<>(3PV39(zákondeMorganův).
a) I—p+P=1I—p+p=L
b) I—p—p+2p' —1—2p+2p=|,
c) p+(I—p)—pi— p) =I,
d) I1—pg—pat 2pď =1— pa—pa— 2pa=,
e) I1—(p+4— Pa)— (g+ p— pa) + 2(p + 4— pola + Pp—pa) =

—

ť) 1—-Pl—pi=1—p+p=L
g) 1—[I—(A—9|—p+2—(1—
h) I—p— py 2p"p —1 —2p + 2p =

i- (prp-P—p+PTP-P)
) 1—-d-—prp0—I(U—p)+-a—(1—pa +:21 —p+ pa).IA—p)a— (— pal=l,
3). Nahraďme obě strany ekvivalence příslušnými funktory: — (p Ag) =

=Il—pg -PV ag=U-p)+(AI—g4d-—(H—p- a=
= 1 —pg; polynom ekvivalence je 1 — (1 — pg) — (1— py) +
+ 21—pal —pa)=.

Dokažme, že formule k), 1)a m) jsou kontradikce:

p)
l,
)p
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k) DAD,
1 3 (PP7)
m)PA PVUGA9.
Řešení:
k) pl—p)=p—p=0)
1) 1 — 1 = 0 (užito tautologie a) p > p=)),
m) (1i—p)lp + 0— 9.0) =0 (užito kontradikce k) (g A —9) =0..

Nahraďte splnitelné formule uvedené pod n), 0), p) příslušnými poly
nomy, které tyto pravdivostní funkce generují:
n) (p<>9)A (PV
0) D= (g M3 r),
p) h= (p A [g> (9 A1) V 7; přesvědčtese tabulkovou metodou, že

polynom příslušný k formuli h i formule h dávají stejné pravdivost
ní hodnoty.

Řešení:
n) (i—p—g- 2p9p+ 4—Pg)= pu,
o) I1—p-+-pal- 17)=1—p+ p1—pr,
p) (gAr)=vď,

[g>(gaAn]l=l-—g-+agr)=[I—g+ dl),
(pl —a+ gr) = (p—DT por),
h=p— Pg+ pgr+ r— (p—pa + pgr)ra konečně
h=par+p+T— D—pr.

pa r| h=pr +Tp+17—pa—pr111| |1,1+141--1=I
11 0, 1,0, 0 +140- —0= (0
LO 1||1 0 +1+1-—0 -1= I
1 0 0 l 0 +1+0—0 —0= |1I
0 1 1 1 0 -+0+1-—0 —0= |1
0 1 0,10, 0 +0+0-—0 -0= (0001l 0+0+1-—0—0=| I
0 0.0110, 0 +040-—0 -0= (0

Není bez zajímavosti sledovat výsledky „skládání“ pravdivostních
funkcí. V několika následujících úlohách k tomu užijeme především
funkcí, které jsme v tabulce 3 označili f; (pro i = I, 2, 8,..., 15, 16),
popř. pravdivostních funkcí f, g, h z našeho článku (jeho obou částí).

*) Připomínáme, že platí p? = p, což jsme za příslušných předpokladů
dokázali v předcházejícím článku.
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Dokažme, že implikace (f; A f2) > (f, V f) je tautologie.
Řešení: přední člen implikace je (1 —pg) (p —pa) = P— P4,
zadní člen implikace je p + 9— 19,
polynom implikace je I —(p —pa) + (p— pa(p+ 4— pa) =1.

Přesvědčte se, že platí:
a) (f2A £5)=bz Víj)=t
c) G6> Hey)A (EV -ýí) =
ad)(G$>L)=f.
Řešení:

a) f2 A s= (P+ 4— pal —p+ Pg) = 4, cožje fk,
bz Vfaj= (I—2— 4+ 2pa)+ (g—py —(I—p—a+ 2pg)(a—

—py) = 1— p + pa, což je f-, jak bylo dokázat,
c)(G6> f)=l—- (I—p—a+ 19 + I—p—a- p9.0=p+

+ 4— P9
(f$V- f)=(p+a— pad+ —(1— pa]l—(p+ a—pa. [1—
—1— padl=pT4— pa
(G5> 6) A (BA — $)=(p+a— pdíp+ 4—PA=P+4—
— py, což je £p.

d) (fs > f$)=1— pa + pall —pa) = 1 —pa, cožje fi,
Určete vytvořující polynomy pravdivostních funkcí:

a) (£ A g)=>h,bm s>hAť
Řešení:
a) 1— (1+ pgr— pdH —pa) T 1+ par —pal —pa)ípar + po+

+ r—Ppa—pr)=DTT— Pr,
bii—[1— (1—p9)]+ [1—(1—pg)).(pgr+ p+ r—pa—pr).

(E par —pa) —1+ par —pa,
c) řešení této úlohy blíže rozvedeme: (g<>h) = 1— (1 —9) — (pgr +

+ p+r— pa—pr) + 21 —pa)(par+ p+T— pa—pr) = P+
+ "—pr— pr,
+ f=l— (1+ pgr—py)= pa—po,
(g— h)V f= (pt r— pr— per)+ (pa—per)—(p+r—
—pr —par)(pg —pgr) = p+ T— pr— par, což je požadovaný po
lynom. O správnosti výpočtu se čtenář může přesvědčit porovnáním
výsledných pravdivostních hodnot, získaných jednak běžnou tabulko
vou metodou, jednak dosazením ph do vypočtených polynomů.
Dostane tyto výsledky:
a) (1,1,1,1,1,0,1,0), b) (1,0,1,1,1,1,1,1,) c) (0,1,1,1,1,0,1,0)
Ukážeme ještě ověřování správnosti logického (deduktivního) úsudku
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pomocí polynomů. Vyjdeme z příkladu úsudku, který mnohokrát denně
používáme, a to nejen v matematice.

Je-li dnespondělí,pak zitraje úterý pe
Dnes je pondělí p
Zitraje úterý a
Nad vodorovnou čarou jsme uvedli premisy (předpoklady) úsudku —
v tomto případě dvě — a pod čarou je zapsán závěr (důsledek) úsudku,
jenž logicky vyplývá z daných premis. Vedle slovní formulace tohoto
úsudku je uvedeno příslušné schéma úsudku. Je ovšem užitečné ověřit
správnost daného úsudku.

Logický úsudek je správný, jestliže implikace, jejíž přední člen je
konjunkcí premis a zadní člen je závěr úsudku, je tautologií. V jiném
případě úsudek není správný. V našem případě dostáváme tuto formuli
(implikaci): [(p=>9)Ap]> a.
o jejíž tautologičnosti se přesvědčíme. Převedeme ji na vytvořující
polynom, který — v případě správnosti úsudku —je roven 1.

Řešení:p > g=(1—2+ po,
(p> 9)Ap=sU—P7 PD =14[(p=>9)Apl=>g=1—pg+pg.g=1,a topotvrzujetauto
logičnost implikace, tedy úsudek je správný.
Logický úsudek, který by probíhal podle schématu

PP?P
14

je chybný, protože implikace [(p > 9) A —P] = 3 g není tau
tologie. Přísluší jí polynom 1 + pg — g, jenž odpovídá splnitelné
formuli, která má ve výsledném sloupci ph (1, 1, 0, 1).

Za cvičení náš čtenář může ověřit správnost logických úsudků, které
probíhají podle těchto šesti úsudkových schémat (zjistí, že dva z nich
nejsou správné):

a)p>4 b)pVa e)pAa
OA. IB —72
> p g

d)p>g e)pAlaVr) DPA (gVT)
g>r g> -2 GP37
p>r PVA PÁT

(PV ad)>r (PV 3 4>r7
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fyzika

Jeden z dósledkov symetrie v prírode

Doc. RNDr. JÁN CHRAPAN, UK v Bratislave

Všetei dobre poznáme magnet. V učebniciach čítame, že každý
magnet má dva póly — severný a južný a tieto nemožno od seba oddeliť.
Po rozdelení magnetu dostaneme zasa dva menšie magnety. Každý
z nich bude mať svoj severný a južný pól. Takýmto delením sa móžeme
dostat až k atómom a aj základné častice majů magnetický dipólový
moment. Prijímame názor, že pohyb elektrického náboja má za následok
vznik magnetického pola, ktoré pozorujeme v okolí magnetu. Bráni však
niečo Iudstvu, aby chápalo túto situáciu aj inak? Žiadna zo známych
teórií neprotirečí existencii magnetického náboja. Preto je možné pri
pustiť predstavu o existencii magnetického náboja, predstavu ojestvova
ní samostatných magnetických pólov, tzv magnetických monopólov.
Známy povodca predstavy o antielektrónoch, Paul Adrien Maurice Dirac
(nositel Nobelovej ceny za fyziku z roku 1933) o tejto situácii ešte
v roku 1931 povedal: ,„Bolo by podivné, keby príroda takúůto možnosť
nevyužila.“

Je nepísaným zákonom, že ak niečo nie je v prirode zakázané, alebo
neprotirečí platným fyzikálnym zákonom, tak to obyčajne existuje. Je
len otázkou času a experimentálných možností, či a kedy sa to nájde.
Takto vyzerá aj situácia s magnetickým monopólom, či tzv. Diracovým
monopólom.

si máme predstavit pod názvom Diracov monopól*?Je to magne
tický náboj (severný alebo južný), analogický dnes známemuelektrické
mu náboju (kladnému alebo zápornému). Proti existencii tohto mimo
riadne zaujímavého fyzikálneho objektu však hovorí skutočnosť, že sa
ho dosial nepodarilo nájsť a izolovať. Napriek tomu jeho existenciu pod
porujů tri základné argumenty:

Argument T. Existenciu magnetického monopólu nezakazuje žiaden zo
známych fyzikálnych zákonov, žiadnemu zákonu neprotirečí.

Argument 2. Dobre vieme, že magnetické a elektrické javy sa pod
mieňujů, sú symetrické: vodičom začína tiecť průd —v jeho okolí vzniká
magnetické pole a naopak: v okolí vodiča vytvárame magnetické pole,
vodičom tečie průd. Alebo priklad s generátorom a elektromotorom!
V magnetickém poli roztočený rotor generátora vytvára v pripojenom
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elektrickom obvode průd. Průd, ktorý tečie rotorom elektromotora
v magnetickom poli, rozkrůti rotor. Takáto symetriasa pozoruje pri
všetkých elektromagnetických javoch bez výnimky. Fýzikov však udi
vovalo, že základné rovnice elektrodynamiky nie sů úplne symetrické
voči elektrickým a magnetickým veličinám. Keď sa však zavedie okrem
elektrického náboja aj náboj magnetický, stávajů sa spomínané rovnice
symetrickými.

Argument 3. Dnes dobre poznáme elementárny elektrický náboj a vie
me; že ním nabité základné častice, napríklad elektrón a protón, sa pri
ťahujúů,čo vyjadríme predstavou, že ich náboje sů opačného znamienka.
Hodnotu elementárneho elektrického náboja (e ——1,6.107**C)poznáme
od Millhikana,ktorý ju určil meraniami z roku 1911. Nevieme však pod
statné: Prečo je náboj elektrónu práve taký, akým sa nám javí? Žiadna
teória nie je schopná tůto otázku zodpovedať. A nevie odpovedať ani na
otázku, prečo je elektrický náboj kvantovaný, teda prečo je každý pozo
rovaný náboj celočíselným násobkom elementárneho elektrického ná
boja aj tam, kde sa nepracuje s elektrónmi. Keď sa však zavedie pred
stava „magnetického náboja““,možno postavit novů teóriu elektrodyna
miky s magnetickým nábojom. Táto potom jediná dokáže odpovedať na
položené otázky. Z nej vyplýva známa velkosťnáboja elektrónu a taktiež
kvantovanosť elektrického náboja. Keď Dirac postavil túto teóriu, pred
povedal aj existenciu častice, symetrickej k elektrónu, a hneď o rok na
to (v roku 1932) túto časticu, pozitrón, objavil v kozmickom žiarení
Anderson. Diracov monopól si však ešte aj dnes priroda prísne stráži.
Čo: všetko robia experimentátori, aby ho odhalili a čo by jeho objav
znamenal, uvidíme v ďalšom. |

Prevrat vofyzike a v technike

Skutočne, experimentálne potvrdenie magnetického náboja by zname
nalo hotový prevrat vo fyzikálnom nazeraní na svet. Vyžiadalo by si
predovšetkým v učebniciach zmenit tvrdenie, že magnet nemožno roz
deliť na severný a južný. Samozrejme by sa zmenili aj s tým sůvisiace
názory na vznik magnetických polí. Elektroinžinieri by si tiež prišli na
svoje: vznikol by nový odbor, ktorý by sa mohol volať hoci „„magneto
technika““ Tak ako vyrábame elektrický průd, vyrábali by sme usmer
nené toky Diracových monopólov — magnetické průdy. Mali by sme
silné magnetické polia, ovela silnejšie a ovela lacnejšie ako doteraz.
Všetky stroje, využívajůce magnetické polia, by sa dali zhotovit menšie
a lacnejšie. Možnosťpracovať s nebývale silnými magnetickými poliami
by posunulá aj prácu v mnohých oblastiach základného výskumu.

Sen experimentátorov

O objave, spristupnení experimentu a technickom použití Diracovho
monopólu snívajúůfyzici už takmer 50 rokov. Ich činnosť sa však neob
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medzuje na snívanie. Častica, ktorá by bola nositelom magnetického
náboja je dnes jediná, na nájdenie ktorej sa vynaložilo tolko Ťudských
síl a prostriedkov. Posúďte sami!

S vážnými experimentami sa započalo v roku 1953. Za vyše 25 rokov,
ktoré od tejto doby uplynuli, hladali monopól takmer všade, kde to len
bolo možné — od povrchu Mesiaca do hlbín Zeme.

Volné monopóly možno očakávaťpo rozbití elektrónov protónov, neu
trónov či iných základných častíc. Tieto častice sa však móžu rozbit len
pri srážke s inou časticou s mimoriadne velkou energiou. Častice s dosta
točnevelkou energiou sa vyskytujů v kozmickom žiarení. Dnes sa však
získavajů aj niekolkými gigantickými urýchlovačmi. Oba spoósobymajú
svoje nevýhody. V prvom pripade máme síce k dispozícii častice takmer
neobmedzenej energie (až do energie 10'š eV), avšak takéto častice sů
zriedkavé a pozorovať ich zrážky s inými časticami je fažké pre ich malů
pravdepodobnosť. Preto je takmer beznádejné zachytit v týchto pripa
doch vznik monopólu. Ani miliardy rokov, počas ktorých mali monopóly
možnosť zbierať sa vo vrstvách zeme, nestačili na to, aby ich bolo možné
v týchto vrstvách nájsť. V druhom prípade sů síce toky častíc, získavané
urýohlovačmi, dostatočne intenzívne na to, aby sa dali ich zrážky
v rozumnom čase pozorovat; tu je však problém v nedostatočnej energii,
ktorú získavajů urýchlené častice. Ani najmohutnejšie urýchlovače dnes
neposkytujů častice s energiou váčšou ako 10"*eV a skúsenosť ukazuje,
že to nestačí na rozbitie základných častíc a uvolnenie hypotetických
monopólov.

Fyzici už dávnejšie preskůmali obe možnosti vzniku monopólu. Mono
póly, ktoré mohli vzniknůť bombardovaním časticami z kozmického
žiarenia počas miliard rokov, hladal fyzici v hornine, prinesenej expe
díciou Apollo z Mesiaca. Hladali ich v meteoritoch a v kozmickom prachu.
Balónmi vynášali meracie aparatůry vysoko do atmosféry, podnikali
expedície na vysoké hory, aby tu v kozmickom žiarení zisťovaliprípadnů
prítomnosť častic, nositelov magnetických monopólov. Hladali ich vo
velmi starých horninách, kde sa mohli za miliardy rokov nahromadiť.
Nenašli ich ani v usadeninách, vyzdvihnutých zo dna oceánov, ani
v snehu a lade, ktorý priniesli z magnetických pólov Zeme v nádeji, že
ich tam geomagnetické pole zahustilo. Akonáhle začal pracovať niektorý
z nových velkých urýchlovačov nabitých častíc, už postavili pri ňom
experimenty na odhalenie prípadnej tvorby monopólov. Tak od roku
1972pracovala pri vtedy najváčšom urýchlovači protónov v Serpuchove
pod Moskvou aj skupina československých fyzikov z Katedry jadrovej
fyziky vtedajšej Prirodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bra
tislave.*) Hoci mali k dispozícii protóny s energiou 70 miliard elektrón

*) Aj tento článok obsahuje myšlienky, ktoré vyslovil člen tejto skupiny,
dr. J. Ružička, v prednáške v Klube mladých fyzikov JSME na PE UK
v Bratislave v decembri 1978.
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voltov, ich pokusy nájsť Diracove monopóly, boli márne. Medzitým
začal pracovať americký urýchlovač v Batávii. Jeho protóny s energiou
500 miliard eV však tiež fyzikov v súvislosti s monopólom sklamali.
Úspech sa nedostavil ani sospustením dnes najvýkonnejšieho urýchlovača
s protibežnými zvázkami vo švajčiarskom CERNe pri zrážkach častíc
s výslednou energiou 1,5.101* eV.

Ako dalej na monopól?

Všetky doterajšie pokusy nájsť monopól boli neúspešné. To však fyzi
kov neodradzuje od dalších prác. V súčasnosti sa hladajů príčiny dote
rajšieho neúspechu. Na niečo sa asi muselo pozabůdnuť, niečo sa muselo
predpokladať nesprávne. Zatial sů len náznaky možných príčin, nič urči
tého sa nevie. V poslednej dobe v tomto smere velmi aktivne pracujů
teoretickí fyzici. Dnes je známych už vyše tisíc prác, pojednávajúcich
o Diracovom monopóle.

Nedávno začali v Sovietskom zváze stavbu najváčšieho urýchlovača.
Bude opáť v Serpuchove. Jeho celkový obvod dosiahne 19 km a bude
urýchlovať protóny na energie až 3.10!* eV Tým vznikne experimentá
torom ďalšia príležitosť, aby mohli vrhnůť nové svetlo na jeden z klůčo
vých problémov súčasnej fyziky.

O kvantách, vlnách a atómoch - IV.

Doc. RNDr. JÁN PIŠŮT, CSc., katedra teoretickej fyziky UK, Bratislava

Vlmovéfunkcie elektrónov v atóme vodika, štruktůra niektorých atómov

V tejto časti hovorime najprv o kvantových stavoch elektrónu viaza
ného v trojrozmernej oblasti, potom o vlnových funkciách elektrónu
v atóme vodíka a napokon o štruktůre zložitejších atómov.

1. Úvod

Minule sme hovorili podrobnejšie o kvantových stavoch elektrónu
vlazaného na úsečku. Teraz si všimneme kvantové stavy elektrónu
viazaného na štvorec a elektrónu viazaného v kocke a potom prejdeme
ku kvantovým stavom elektrónu v atóme vodíka a k štruktúre niekto
rých atómov.
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2. Kvantové stavy elektrónu vtazaného v dvoj- a troj- rozmernej oblasti
Kvantové stavy elektrónu viazaného na úsečku o dlžke L sů dané

stojatými de Broglieho vlnami s vlnovými dlžkamimz
n

a prislušné hodnoty energie sú

1 (abyEx,=—- || m2n o (Ž)»
Stojaté vlny majů jednoduchý tvar, ktorý (hoci sme to minule nepoveda
hipriamo) možno zapísať jednoducho ako

Wníx)—4 sin(7 ). n=1,2,3....
V súlade s tradíciou sme stojatů elektrónovů vlnu označili symbolom
w(x) (čítaj psí), číselné hodnoty konštánt A, nás zatial bližšie nezaují
majú a funkcia sin (zxn/L) naozaj popisuje pravidelný kmit, ktorý
má nulovů výchylku v bodoch, kde je struna upevnená, t. j. pre x = 0
a « —L. To, že stojaté vlny sú skutočne popísané funkciou sinus, sme
nikde nedokazovali, ale možno nám to čitatel uverí i bez dókazu. Každá
z funkcií yy(r) má na intervale 0 < r < L (krajné body nepočítame)
práve n—1 nulových bodov (pozri obrázky v časti II), nachádzajúcich sa
v miestach

L 2L 3L (n— DLnomon n
Tieto body nazývame uzlami (ako keby v nich struna bola „„priviazaná“
k rovnovážnej polohe). Uzly rozdelujů strunu na » častí. Pri kmitaní
potom susedné časti kmitajů „„proti sebe““ — ak určitá časť je v danom
okamžiku vychýlená smerom „„hore““,potom časti, ktoré s ňou susedia,
budů vychýlené smerom „dolu“ a naopak. Číslo n, ktoré udáva typ kmitu
a určuje jednoznačne kvantový stav, nazývame kvantovýmčíslom.

Predstavme si teraz elektrón viazaný na plochu v rovine (r, y), po
vedzme na obdlžnik

Kvantové stavy elektrónu budú teraz odpovedať čistým harmonickým
kmitom dvojrozmernej obdlžníkovej membrány upevnenej na rámčeku
tvaru obdlžnika. Najjednoduchšie takéto kmity sů znázornené na obr. 1.

Podla analógie so stojatými vlnami elektrónu viazaného na úsečku
by sme očakávali (a je to aj pravda), že pri obdlžnikovej oblasti budů
mať stojaté vlny tvar
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Vnyno(T,y)v sin(7 ") sin(7 n) hD La
kde ny,1 sů celékladné čísla. Tento vzťah nám vlastne hovorí, že stojaté
kmity obdlžnikovej membrány si móžeme predstaviť ako „„súčiny“
kmitov pozdíž jednotlivých osí. Symboly ,„+““ a „„—“'na obr. 1 nazna

U

>
l0 : p |

+ 1k 4 P--4+CLI din +
I. Kmity dvojrozmernej membrány:

a) základný krmit; b), c) kmity s jednou uzlovou čiarou, d) kmit s dvomi
uzlovými čiarami

čujů, ako sa chovajů jednotlivé oblasti membrány pri kmite: ak oblasť
označená ako „„-+*“je vychýlená smerom „,„hore““,oblasť ,„—““bude vy
chýlená smerom „„dolu““a naopak. Prerušované úsečky na obr. 1 ozna
čujů tzv. uzlové čiary, t. j. miesta membrány, ktoré ostávajů počas
kmitania v rovnovážnej polohe.

Čísla 4, %, jednoznačne určujúce tvar stojatej vlny, sa nazývajů
opáť kvantovým čislama.Podme teraz porozmýšlať o tom, aká by mohla
byť energia prislušná k jednotlivým stojatým vlnám. V smere osi £
máme kmit typu sin (z x n,/L,) a ako vieme z predchádzajůceho jedno
rozmerného prikladu, takémuto kmitu odpovedá energia (l/2m) (2
h?/LA)nž. Podobne kmitu v smere osi y odpovedá energia (l1/2m) (gt?
b?/Lž)nž. V podstate sů to energie postupných vln šíriacich sa v smeroch
x, y. (Pripomienka: stojatá vlna vzniká zložením dvoch proti sebe sa
pohybujúcich postupných vln). Kinetické energie pohybu v róznyých
navzájom kolmých smeroch sa v klasickej mechanike jednoducho
sčitujů

1 1Erin=M|w=3mot).
Ak sčítame takisto energie kmitov našej dvojrozmernej membrány,
dostaneme

l mw? l mp? ,
mm3 Dp AT dm13
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3. Tvar energetického spektra elektrónu viazaného v dvojrozmernej oblasti,
degenerácia energetických hladin

Predchádzajůca rovnica udáva hodnoty energie pre kvantové stavy
elektrónu viazaného na obdlžnik. Predpokladajme, že L, je o čosi váčšie
ako L,. Hodnoty energie budů potom vyzerať tak, ako na obr. 2a, a hladi
na E, bude „,nižšie“ako hladina E;,. Ak ale z obdlžnika vznikne štvo
rec, t. j. ak L, —L,, potom tieto dva stavy budů mať rovnaků energiu:

| E(2,2) —— £(2,2)

E(1,2)
E(1,2)=

HM) =E(2,1)

E11) E(1,1)

2. Energetické hladiny pre elektrón viazaný v dvojrozmernej oblasti (obdíž
mk so stranami Ly, L;).
a) pri L, > L, majústavy sn, = 2,1, = lam = Il,n; = 2Žrózneenorgie,
b) pri L, —L, majú stavy S m = 2, m = l a m = |, n, = 2 rovnaků

energliu (degenerácia energetických hladín).

E12—Ex,. Tento jav nazývame degeneráciou energetických hladín.
Všeobecne: ak róznym typom stojatých vln (róznym kvantovým sta
vom) odpovedajů rovnaké hodnoty energie, hovoríme o degeneráci
hladin. Tento jav je spravidla spósobený symetriou úlohy. Pokial sme
uvažovali obdlžnikovů oblasť, degenerácia tu nebola, ale akonáhle sme
prešli z obdlžnika na štvorec (symetria sa zvýšila), degenerácia hladín sa
objavila. Vidieť hneď, že pre štvorcovů oblasť všeobecne platí E111 =
= Ensny.V prípadoch, ako je atóm vodíka, kde úloha má sféricků sy
metriu, sa tiež objaví degenerácia hladín, ktorá je zodpovedná za vela
vlastností atómov a molekůl.

Teraz už možno jednoducho prejsť na prípad elektrónu vtazaného
v trojrozmernejoblasti. Pre jednoduchosť budeme rovno uvažovat elektrón
viazaný v kocke s dlžkou hrany L. Elektrón sa tedy móže pohybovať
v oblasti*)

O<x< L, 0<y< L, 0<z< L.

1)Takáto situácia sa síce prlamo v prirode nevyskytuje, ale viaceré reálne
fyzikálne sústavy možno ňou približne popísať. Súůto napr.: vodivostné
elektróny v kove, protóny a neutróny v jadre i neutrónové hviezdy.
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Podla analógie s elektrónom viazaným na úsečku a elektrónom viaza
ným na obdlžnik móžeme teraz už priamo písať výsledky pre elektrón
viazaný na kocku.

Kvantovým stavom elektrónu odpovedajů stojaté vlny typu
„|„| oy„|

VninznaCSSin|-| sm Z "| sin (7%)
kde ny, %, 3 sů celé kladné čísla. Energia elektrónu v jednotlivých
kvantových stavoch bude

rep?
Bningna= OmI2 (ní + ná + ná)

Čísla 1, %, "3 Opáťtnazývame kvantovými číslami a ich zadanie jed
noznačne určuje kvantový stav. Z výrazu pre energiu vidieť, že táto
je daná len výrazom nž = ni + n3 + ná a odtial vidieť tiež degeneráciu
energetických hladín.

Priklad. Znázornite si na obrázkoch najnižšie stojaté vlny, napr. tie,
ktoré prislůchajů k hodnotám kvantových čísel (ny, %2,%;) postupne
rovným (1, 1, 1), (2, 1, 1), (1, 2, 1), (1, 1, 2) a (1, 2, 2) a určite uzlové
plochy. Ktoré zo spomínaných stavov majú rovnaké energie? Aká je
všeobecne degenerácia hladín pre elektrón viazaný v kocke*!

Poznámka : Namiesto trojice kvantových čísel ny, n, %3by sme mohli
používat aj inů trojicu, například », v, £, pričom

n==inž+ nž+nž+ni+-nV=Vnž+nž +n
E =m.

Čísla », v by už neboli celočíselné, ale to nevadí. Výhoda takéhoto
spoósobuoznačovania by bola v tom, že číslo» by priamo udávalo energiu
a čísla v, E by bližšie určovali, o ktorý zo stavov s danou energiou sa
jedná (určovali by presnejšie tvar danej stojatej vlny). Pre elektrón
viazaný v kocke sa používajů vždy štandardné kvantovéčísla (14,%, %),
ale v pripade atómu vodíka sa stretneme s analógiou čísel n, v, č, len sa
budů nazývat (n, l, m).

4. Vlnovéfunkcie elektrónu v atóme vodika

Atóm vodíka je najjednoduchšou atomárnou sústavou. V jeho „,stre
de“ je protón s nábojom + e a s hmotnosťou asi 1840 krát váčšou ako
je hmotnosť elektrónu. Kvantové stavy elektrónu v poli protónu sú
vlastne stojatými elektrónovými vlnami*) vznikajůcimi pod kombino

2)V dalšom budeme stojaté vlny príslušné ku kvantovým stavom nazývat
vlnovými funkeiami.
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vaným vplyvom príťažlivej sily protónu (táto sa snaží „stiahnúť“
vlnovů funkciu) a typicky kvantovej sily (pozri časťIIT.), ktorá sa snaží
zváčšiť rozmery vlnovej funkcie.

Rozmer stojatej vlny je rádovo rovný polomeru atómu vodíka (Boh
rov polomer)

p?—T —100= než0,53.10719m
Skůsme teraz odhadnůť energiu atómu vodíka v základnom stave (stave
s najnižšou energiou). Energia elektrónu sa skladá z dvoch častí — ki
netickej a potenciálnej. Prvá z nich je daná známym výrazom

1 1
Er =o mv= 2

o druhej sa treba zmieniťttrocha podrobnejšie. Na elektrón v poli protónu
posobí dostredivá Coulombovskásila

Ke
2F =

Ak táto sila premiestni elektrón zo vzdialenosti r + Ar do vzdialenosti
r, vykoná pri tom prácu

Ke?
rž

FAr= Ar

a energia elektrónu vzrastie o túto hodnotu. Potenciálnou energiou
nazývame taků funkciu V (r), pre ktorů pri A r < r platí

V(r + Ar) —Vír) = FAr.

Fyzikálny význam tohto vzťahu je jasný: práca vykonaná priťažlivými
silamipri premiestneníelektrónu z bodu r + A rdo bodu rsa rovná úbyt
ku potenciálnej energie. Táto práca sa ale prejaví ako prírastok kinetic
kej energie, a tedy potenciálna energia je zavedená tak, aby sůčet ki
netickej a potenciálnej energie bol stále konštantný. V našom prípade
je potenciálna energia daná výrazom

m Ke?
rM =

Skutočne, pre rozdiel V(r + Ar) — Vír) máme

Ke? Ke? O Ke? Ar A Ke? ATa ro(r+Arr >V(r + Ar) — Vír) = —

kde sme využili to, že Ar < r a na konci úprav sme dostali hladaný
výraz F Ar.

212



Čelkovů energiu elektrónu v atóme vodíka móžeme písať teda ako
Kež 2m-£
r 2m.

Toto je výraz pre energiu bodovej častice, ale to, čo my potrebujeme,
je energia elektrónovej vlny. O tejto vlne už vieme, že v základnom
stave je jej rozmer zhruba rovný Bohrovmu polomeru a podla diskusie
o princípe neurčitosti odtial máme

ýP
Potenciálna energia vlny „rozmazanej““ v oblasti s polomerom a; bude
rádove rovná Epot v —Ke*/az;a ak obidvoje dosadíme do výrazu pre
energiu, budeme mať

2 2

Po dosadení a, = $?/Kmeždostávame
K?eEM—5— =—13,6eV
20?

Tento výsledok je (tak trocha náhodou) úplne presný —energia základné
ho stavu atómu vodíka je rovná naozaj —13,6eV.

Takéto jednoduché odhady nám ale neumožňujů nájsť tvar vlnovej
funkcie základného stavu ani energie a vlnové funkcie vyšších stavov
atómu vodíka. S prípadom elektrónu viazaného na úsečku alebo v troj
rozmernej oblasti sme mali šťastie, lebo tam sa riešenia dali uhádnuť
intuitívne. V atóme vodíka už máme elektrón v silovom poli s predpí
sanou závislosťou sily od r a tam sa už riešenie nedá urobiť „na prstoch“
Pri atóme vodíka nám tedy prichodí iba konštatovať, že matematika
je o čosi komplikovanejšia ako to, čo si tu móžeme dovoliť a zoznámiť
čitatela s výsledkami.

Kvantový stav elektrónu v atóme vodíka je zadaný trojicou kvanto
vých čísel“)

n. — hlavné kvantové čísloI© —orbitálnekvantovéčíslo
m — magnetické kvantové číslo

Pritom » móže nadobůdať hodnoty 1, 2, 3,..., atď., číslo / móže (pri
danom ») nadobůdať hodnoty 2= 0, 1, 2,... (»—1). Pri danom n,

S)Aj v prípade elektrónu v kockesme potrebovali 3 kvantovéčísla. Je to
tým, že obe úlohy sú trojrozmerné. Čísla n, /, m sú, v istom zmysle, analógmi
čísel n, v, 6, spomínaných v odst. 2.
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3. Tvar vlnových funkcií v atóme vodíka, obrázky znázorňujúůvždy oblasti,
v ktorých je absolútna hodnota vlnovej funkecievelká. Oblasti označené
„+“ a ,,—““kmitajů „„proti sebe““.
a) stav l 9
b) stav 2s
c), d), e) tri stavy 2 p

móže byť m rovné iba jednému z číse| m = —U —I-1, —i-2,
<., E— 1, č (Podobné obmedzenia platia aj pre čísla n, v, £ spomínané
v odst. 2.) Energia daného kvantového stavu je daná priamo hodnotou
hlavného kvantového čísla 1:

mKže* (E, 13,60VEn= JU =m PO - nž n
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Ku každej hodnote n — a tedy ku každej hodnote E, —prislůcha takto
vlacero rózných vlnových funkoií (degenerácia energetických hladín)
líšlacich sa iba hodnotami kvantových čísel I m.

Vlnovéfunkcie pre niektoré z kvantových stavov atómu vodíka majú
tvar ukázaný na obr. 3. Sú tu znázornené len stavy odpovedajúce n = l
a n —2. Pre n — l mámejediný stav (lebo pre n — 1 musí byť / = 0,
m —0). Tento stav sa označuje z historických dóvodov symbolom 1 s
(1 za n = a stavy s / = 0 sa všeobecne označujů ako s-stavy, podob
ne stavy s Ž= 1 sa označujů písmenom »).

Pre m —2 máme jeden stav s n =2, I = 0 (označovaný ako 2s)
a tri stavy s n —2,4 =. Tieto tri stavy sú znázornené na obr. 3 c, d, e.

Poznámka o spíne elektrónu a Pauliho principe
Okrem troch spomínaných kvantových čísel 2, l, m je stav elektrónu

charakterizovaný ešte dalším kvantovým číslom — spinom“), ktorý
móže nadobůdať iba dve hodnoty sz — +)h/2. V energetických hladi
nách atómovsa spin prejavuje priamo iba malými korekciami (na úrovni
menšej ako 0,1 %), ale nepriamo sa prejavuje podstatne. Podla Pauliho
princípu, ktorý patrí tiež k základom kvantovej fyziky, sa v stave za
danom štyrmi kvantovými číslami (n, Z, m, 8z) v atóme alebo (ny, %,
Na,Sz)pre elektrón viazaný v kocke móže nachádzať vždy iba jediný
elektrón. Preto v mnohoelektrónových atómoch alebo v kove obsahujů
elektróny postupne hladiny počínajůc od tej s najnižšou energiou k vyš
ším, a to tak, že v každom stave s trojicou kvantových čísel (m, I, m)
alebo (14, ", h+)sů vždy len dva elektróny, líšiace sa priemetom spinu.
Jeden má sz — +)/2, druhý s; = —h/2.

5. Atómy s viacerým elektrónm

Atóm s viacerými elektrónmi je už komplikovaná sústava, pretože pri
štůdiu problému treba započítať nielen interakcie jednotlivých elektró
nov s jadrom, ale i vzájomné interakce elektrónov. Kvalitatívnu pred
stavu o energiách i vlnových funkciách elektrónov móžeme aj tak získať
pomerne jednoducho. Jadro je ťažké a jeho náboj je rovný (v absolůtnej
hodnote) súčtu nábojov všetkých elektrónov v atóme. Preto silové pole
jadra určuje celkovů charakteristiku pohybu elektrónov a vplyv ostat
ných elektrónov na jeden z nich možno zahrnůť ako „tieniaci faktor“
k polu jadra. V súlade s Pauliho princípom elektróny potom obsadzujů
postupne jednotlivé hladiny s kvantovými číslami », [, m (ako v atóme
vodíka) a ich energie sů približne dané vzťahom

(Z ——=Uni)“ K*e

2h?n?
Eni=—

*)Spin je priemetom vnútorného momentu hybnosti elektrónu do určitého
smeru. Bohužial, tu o spine elektrónu nemožeme hovoriť podrobnejšie.
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kde Ze je náboj jadra a «1; je tieniaci faktor. Výskyt Z*možno v tomto
vzorci vysvetliť jednoducho. Jadro s nábojom Ze působí na elektrón
silou —K Ze?/r*a číslo Z udávajúce náboj jadra vstupuje teda do hry
jedine v kombinácii Zež. Ak zabudneme na okamih na tieniaci faktor,
potom výraz pre energiu elektrónu v zložitejšom atóme dostaneme jed
noducho tak, že vo výraze pre energiu v atóme vodíka urobíme všade
zámenu €*—>Ze?.Ak zahrniemeešte aj tieniace faktory, dostaneme hneď
vzťah napísaný vyššie.

Namiesto pokusu o všeobecnů teóriu obsadzovania energetických
hladín v atómoch pozrime sa napríklad na atóm uhlíka, ktorý má 6
elektrónov. Prvé dva sa v sůlade s Pauliho princípom usadia v stave
ls, ďalšie dva do stavu 2s a posledné dva musia okupovať miesta v sta
voch 2px, 2Py, 2Pz(indexy «, y, z tu rozlišujů tri rózne 2p stavy, t. j. stavy
sm = 2, =1), nech sa napríklad jeden umiestni do stavu 2p£a druhý
do 2py. Takéto rozdelenie elektrónov znázorňujeme schémou:

atóm C: ls 2s 20x 2Py 20z

4M + 1
kde šipky označujů priemet spinu elektrónov na určitů os a symboly
v hornom riadku ukazujů na stavy jednotlivých elektrónov.

Pre dusík (7 elektrónov) a kyslík (8 elektrónov) by sme takto dostali:

atóm N: 1s | 2s 2Dz 2Dy 2DzVM LTI
atóm 0: ls 25 | 2Dz 2Dy 2DzKOLAHLH

6. Zdverečná poznámka

V tejto sérii článkov sme sa pokůsili o vysvetlenie niektorých základ
ných myšlienok atómovej a kvantovej fyziky. Snažili sme sa dotiahnut
veci zhruba tam, kde sa dnes začína s výučbou chémie na gymnáziách.
Koordinácia medzi vyučovaním chémie a fyziky a napokon i biológie
je jednou zo závázných sůčasných úloh. Mnohé fyzikálne zaujímavé
témy sa do týchto krátkych článkov jednoducho nezmestili, ale čitatel
Sa 8 nimi móže zoznámiť v literatůre citovanej v predchádzajůcich troch
častiach.
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Na záver by som rád poďakoval Vladovi Černému za mnohé užitočné
besedy o vyučovaní kvantovej mechaniky a za podrobné prečítanie
a kritické poznámky k týmto článkom. Ďakujem tiež prof. Šimkovicovej
a prof. Šoltésovi z gymnázia na Novohradskej ul. v Bratislave za mož
nosť vyskůšať si tento text na nepovinných krůžkoch a seminároch na
tomto gymnáziu.

Z dějin exaktních věd

Významná výročí matematiky, fyziky a astronomie
v roce 1981

Před 400 lety r. 1581 vydal Tadeáš RÁJEK z Hájku (1525 — 1600),
český matematik, lékař, chemik a astronom, práci o kometách, v níž
proti Aristotelovi usuzuje, že komety jsou součástí naší sluneční sousta
vy.

Před 350 lety zemřel Henry BRIGGS (1561 — 1631), anglický ma
tematik a autor prvých tabulek dekadických logaritmů.

Před 300 lety publikoval francouzský matematik a fyzik Denis PAPIN
(1647 — 1712) svůj popis tlakového kotle (tzv. Papinova hrnce).

Před 250 lety zemřel Brooke TAYLOR (1685 — 1731), anglický ma
tematik a geometr, známý formulí tzv. Taylorova rozvoje funkce i prací
shrnující geometrické základy perspektivy.

Před 200 lety se narodil Bernard BOLZANO(1781 — 1848), významný
český matematik, logik, filozof a pokrokový sociálně kritický myslitel.
Svým dílem na jedné straně zpřesňoval základy matematické analýzy,
na druhé straně vytvořil utopicko-socialistickou vizi „„nejlepšíhostátu“

Před 200 lety r. 1781 objevil anglický astronom William HERSCHEL
(1738 — 1822) planetu, později nazvanou Uran.

Před 150 lety se narodil Richará DEDEKIND (1831 — 1916), ně
mecký matematik, tvůrce jedné z cest k teorii reálných čísel.

Před 150 lety zemřela Sophie GERMAIN (1776 — 1831), francouzská
matematička a fyzička, známá zejména svou teorií pružných povrchů.

Před 150 lety se narodil James Clerk MAXWELL (1831 — 1871),
anglický fyzik, tvůrce moderních základů naukyo elektřině.
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Před 150 lety objevil Michael FARADAY (1791 — 1867) indukované
elektrické proudy.

Před 125lety zemřelNikolaj Ivanovič LOBAČEVSKIJ (1793 — 1856),
významný ruský matematik; tvůrce hyperbolické geometrie.

Před 125 lety se narodil Nikola TESLA (1856 — 1943), významný
jihoslovanský a později americký elektrotechnik-vynálezce.

Před 125 lety se narodil Thomas Jan STIELTJES (1856 — 1894),
holandský matematik, tvůrce zobecněného integrálu po něm nazvaného.

Před 100 lety se narodil Jur HRONEC (1881 — 1959), významný
slovenský matematik a organizátor vědeckého života na Slovensku.

Před 100 lety na počest Ohmova (1789 — 1854) objevu závislosti
elektrického proudu na napětí a odporu (Ohmův zákon — 1826)byla pa
řížskýmkongresem v r. 1881pojmenována jednotka odporu elektrického
vodiče „ohm“

Před 100lety v r. 1881se konala už 3. konference o výzkumu polárních
oblastí, jež dala podnět k organizování Mezinárodních polárních roků.

Před 100 lety se narodil Luitzen Egbertus Jan BROUWER (1881až
1966), holandský matematik, představitel intuicionistického směru
v matematice.

Před 100 lety v r. 1881 prokazoval Albert Abraham MICHELSON
(1852 — 1931) experimentálně, že je třeba opustit hypotézu éteru.

Před 100lety vyšla v Praze práce Štěpána DOUBRAVY„O elektřině“
— jeden z prvých pokusů u nás vědecky obhájit Maxwellovu teorii.

Před 100 lety se narodil Guido VETTER (1881 — 1960), jeden z pr
vých českých historiků matematiky.

Před 100 lety se narodil Josef ZAHRADNÍK (1881 — 1968), expe
rimentální fyzik brněnské univerzity; vedle gravimetrie se věnoval
akustickým oscilátorům.

Před 75 letv tragicky zahynul Pierre CURTE (1859 — 1906), francouz
ský fyzik, spoluobjevitel radia.

Před 50 lety publikoval rakouský matematik Kurt GÓDEL (1906až
1978) svůj teorém neurčitosti.

Před 50 lety zemřel významný americký vynálezce Thomas Alva
EDISON (1847 — 1931).

Před 50 lety díky Maxi v. LAUEMU(1879 — 1960) dostala konečnou
podobu teorie interference na prostorových mřížkách.

Před 50 lety umírá známý český geometr Jan SOBOTKA (1862 až
1931).

Před 50 lety vyslovil švýcarský fyzik Wolfgang PAULI (1900 — 1958)
hypotézu existence neutrina. Důkaz této existence čekal 25 let na C. I.
Cowana a F. Reinese.

Před 50 lety anglický fyzik a astronom James JEANS (1877 — 1946)
vyslovil tzv. slapovou hypotézu vzniku sluneční soustavy.
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Před 50 lety Čechoameričan Karel G. JANSKY(1905 — 1950) zachy
cením radiovýchsignálů, přicházejících z vesmíru, položil základy radio
astronom.

Před 25 lety 26. 3. 1956 byla uzavřena dohoda členských států RVHP
o zřízení Spojeného ústavu jaderných výzkumů se sídlem v Moskvě.

Před 20 lety byly vytvořeny významné kroky pro vstup člověka
do kosmického prostoru:
— 12. 2. byla vypuštěna sovětská automatická meziplanetární stanice

k Venuši
— 9. 3. byla vypuštěna sovětská automatická družice Země se psem

Černuskou na palubě. Úspěšně přistála.
— 25.3. byla vypuštěna sovětská automatická kosmická loď, která

úspěšně přistála.
— 12. 4. byla na oběžnou dráhu kolem Země vypuštěna kosmická lod

Vostok 1 s letcem majorem Jurijem Alexejevičem GAGARINEM
(1934—1968) na palubě. Po jednom obletu Země úspěšně přistála.

Před 10 lety poprvé dopravila automatická kosmická loď (Mars 2)
na povrch Marsu schránku.

Jaroslav Folta

Coeli abdita pandit
( Vyložil tajomstvá nebies)

DUŠAN JEDINÁK, gymnázium Topofčany

V kozmickej ére, jazykom už mřtvyým,vyjadrili sme skutky človeka.
Jedným z prvých, ktorí svojimi objavmi pripravovali krok ludstva

do kozmu, bol Johannes Kepler. V novembri roku 1980sme si pripomenuli
350. výročie úmrtia tohto „„tvorcu planetárnych zákonov““ Spomeňme
si na niektoré príbehy jeho života a výsledky jeho práce.

Johannes Kepler se narodil v chudobnej rodine 27. XII. 1571 vo Weil
der Stadt. Po skončení základnej latinskej školy sa dostal útly študent
na univerzitu v Tůbingen, aby tam šťudovalteológiu,matematiku a astro
nómiů. Po dvoch rokoch získal hodnosť magistra s vyznamenaním.
Na radu výborného profesora matematiky M. Můstlina, ktorý zasvátil
Keplera do astronómiea Koperníkovej náuky, prijal v roku 1594miesto
učitela matematiky v Stajerskom Hradci. Tu vydal v roku 1596 knihu
„Mysterium Cosmographicum““, v ktorej uvádza zaujímavý pokus
o preloženie planetárnyých sfér pravidelnými mnohostenmi.



Zložité poločenské i osobné pomery tej doby prinútili J. Keplera
odísť v roku 1600 do Prahy. Stal sa tu spolupracovníkom Tychona de
Brahe. Po jeho smrti v roku 1601se stal cisárským matematikom a dvor
ným astronómom u Rudolfa II. V Prahe spracůva Kepler výsledky Bra
heho meraní dráhy Marsu a objav sa javí v tvare: Planéte Mars náleží
ako tvar dráhy iba a jedine dokonalá elipsa.

V Prahe vznikajů hlavné myšlienky Keplerovho diela ,„Astronomia
nova““, ktoré vyšlo v roku 1609. Práca obsahuje prvé dva Keplerove
zákony o pohybe planét:
1. Planéty sa pohybujů po elipsách, v ich spoločnom ohnisku je Slnko.
2. Plochy opísané sprievodičmi planéty za jednotku času sú konštantné.

Pražský pobyt v rokoch 1600 — 1612 je pre Keplera najplodnejší
a najšťastnejší v jeho živote. Mecenášske a umelecké sklony cisára
Rudolfa II., i keď menej účinné po stránke finančnej, umožňovali priaz
nivý rozvoj vedeckých záujmov Johannesa Keplera. Ďalšie životné
udalosti boli však kruté. Smrť syna a manželky, abdikácia a smrť Ru
dolfa II., odchod do Linca a Ulmu. V roku 1619 formuluje Kepler v kni
he „Harmonices Mundi“ svoj tretí zákon: Pomer druhých mocnín obež
ných dób dvoch planét sa rovná pomeru tretích mocnín ich hlavných
polosí.

S Keplerovým menom zostanů spojené aj poznatky o zmenšovaní
osvetlenia nepriamo úmerne so štvorcom vzdialenosti, vysvetlenie dráhy
světelného lůča v oku a predstava o priestorovom videní obidvoma oča
mi. Keplerove meno nesie ďalekohlad, ktorý po prvýkrát skonštruoval
z dvoch spojných šošoviek.

„„Posilňujema myšlienka, že.neslůžim iba cisárovi, ale celému [udské
mu rodu, že nepracujem iba pre terajšie pokolenie, ale aj pre potomstvo.“
To sú slová z Keplerovholistu priatelovi, ktoré odhalujů motívy jeho
činnosti. Nadšenie pre vedecků prácu a jej výsledky pomáhali Kepie
rovi prekonať útrapy osobného života, ktorý skončil 15. XI, 1630.

Kepler sa snažil prirodzenými úsudkami rozumu vybádať podstatu
diania v prírode, vytušil zákonitosti hviezdneho vesmíru. Poznal, že
„„hviezdy móžu síce dušu človeka naplniť, ale nemóžu samé úspech za
ručit. Skór vyburcujů človeka a do určitej miery ho stavajů do strehu,
aby zachytil okolo letiacu príležitosť.““

Ak sa chcete dozvedieť o živote Johannesa Keplera viac, prečítajte
si knižku F. Gela „„Synčarodějnice“ (Magnet, Praha 1971). Velmi zaují
mavé údaje o živote a práci J. Keplera boli uverejnené pri príležitosti
400. výročia jeho narodenia v roku 1971, kedy táto spomienka bola za
radená v kalendári UNESCO. Na rok 1980 pripravuje nakladatelstvo
Svoboda knižku HR.Schuderovej: Syn čarodějnice — V dáblově mlýně
(564 strán, viaz., asi 52,— Kčs).

Nezabudnite si prečítaťůživotopisné romány o J. Keplerovi. Špoznáte
osud človeka, ktorý v dobe horoskopov odhalil zákony pohybu planét.
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Enrico Fermi

Oppenheimer zavedl jako první kvantovou fyziku do Ameriky a za
Jožil vynikající školu teoretické fyziky, která se však vyznačovala vy
sokou abstrakcí. V roce 1940 přednášel v Berkeley Ferma") a navštívil
také jeden teoretický seminář. Po semináři řekl svému bývalému žáku,
profesoru v Berkeley E. Segrému :*) „„Emilio, já už jsem zestárnul, už
patřím do starého železa. Já jsem tomu Oppenheimerovu žáku vůbec
nerozuměl. A neschopnost sledovat ty komplikované teorie mě nesmírně
deprimovala. Až poslední věta mi udělala trochu radosti. Představ si,
že prohlásil: ,,„Ato je Fermiho teorie rozpadu beta“

Petr Hmihčka

Zdrávi budtež, zvícníci

Jmětež se vymolávati zvicku nepovědomou! Jestiť ona soutýkálkou koutu
šurého, jehož hnáty tamo jsme strojih. Ajta, v soustoji špatný jste četník
napsali, %činec máňkem má opatřen býti. Páliště ami hřídele převrhle této,
aniž nescházenkyjeji řádně nezňstite.

Takový monolog mohl by býval vést nejeden profesor c. k. gymnázia
s českým jazykem vyučovacím, kdyby se ujala terminologie navrhovaná
v době národního obrození v článku Pokus o zčeštění mathematických
názvů (časopis Dobroslav, 1824). Anonymní autor měl samozřejmě nej
lepší úmysl prospět národnímu školství, navrhl také řadu termínů,
které dnes běžně užíváme — bod, přímka, křivka, plocha, průměr, po
Joměr, tětiva, posloupnost, zlomek, podíl, poučka aj. V mnoha případech
však nevolil dobře, ujala se jiná česká slova nebo naši předkové vůbec
upustili od překladu latinských a řeckých slov. Potěšte se neobvyklými
termíny, ale nevysmívejte se neznámému autorovi, jistě to byl upřímný
vlastenec.

Zvícnost (kvantita), zvícník (matematik), vymotávat zvícku nepo
vědomou (osamostatnit neznámou), hnáty koutu šurého (ramena tupého
úhlu), soustůj (poměr), četník (čitatel), jmenovník (jmenovatel), činec
(činitel), míňko (minus), vícko (plus), nicko (nula), stejnisko (rovnítko),
většisko (znak >>), menšisko (znak <), podobnisko (znak =„v),neskon
čenisko (znak oo), kořenisko (znak |), údavek (exponent), páliště
(ohnisko), hřídel (osa), převrhle (hyperbola), nescházenky (asymptoty),

1) E. Fermi, Nobelova cena 1938
2) E. G. Segré, Nobelova cena 1959
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povrhle (parabola), schodnice (elipsa), lůnice (sinus), soulůnice (kosinus),
týkalka (tangens), soutýkalka (kotangens), průtinalka (sekans), soutínal
ka (kosekans), vztahočet (logaritmus), kolejník (rovnoběžník), stolík
(lichoběžník), tříkoutník (trojúhelník), visna (odvěsna), podvážka (pře
pona), soukryvý (shodný), průkoutní (úhlopříčka), okolek (obvod).

,
Šý

» wpřemýšlíme, řešíme...

Matematické hrátky - II.

RNDr. MILAN KOMAN, CSc., UK Praha

Posledně jsme se rozloučili s Honzou a Jirkou v okamžiku, když jim
dal Jirkův strýc Pepa k přemýšlenítento problém:

Všechny poznávací značky automobilů začínající písmeny BE jsou
již přiděleny. V sérii začínající BEA jsou vydány značky do čísla 30 00.
Jirka s Honzou hráli v autě hru na čísla. Honza měl jedničku, Jirka
sedmičku. Hra skončila za stavu 29 ku 24 pro Honzu. (To znamená, že
v číslech aut, která chlapci potkali, se vyskytla jednička 29krát a sed
mička 24krát.) Oba brantranci dostali úkol přemýšlet o tom, proč přes
nepříznivý poměr 24 ku 29 byl Jirka podle strýce vlastně vítězem.

Vrátíme se tedy k oběma chlapcům a podíváme se, jak úlohu po obědě
řešili.

„Víš, Jirko, já už začínám tušit, v čem je vtip. Záleží asi na tom, ko
likrát se číslice 1 a 7 v obou sériích vyskytnou.“

„Ale jak to zjistíme? To chceš všechna čísla v obou sériích vypsat“
zhrozil se tohoto úkolu Jirka. V duchu rychle uvažoval. Když napíši
každé číslo za jednu sekundu, bude to z obou sérií dohromady 153000
sekund. Hodina má 3600 sekund. To by znamenalo...

„To by znamenalo,““ rychle spočítal Jirka, „,žebychom tato čísla mu
seli psát bez oddechu aspoň tři a půl hodiny.“

„To na tobě nikdo nechce.““
„Tak porad!““
„Zkusíme to třeba... Třeba s mou jedničkou,“ začal pomalu Honza.

„Zkusíme to tak, že spočítáme čísla, ve kterých se vyskytuje jen jedna
jednička, pak dvě jedničky, dále tři a nakonec čtyři jedničky.“

€
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Obr. 1

„Lo by snad šlo,“ souhlasil sice Jirka, ale mezitím mu bleskl lepší
nápad. Zkusí to zatím pouze pro celou sérii BE.

Oba chlapci si vzali tužku a papír a začali počítat samostatně.
Jirka uvažoval. Na prvním místě může být jednička u jednoho tisíce

značek (obr. 1).Tedy jeden tisíc jedniček na prvním místě. Cona druhém
místě? Ale zde uplatnil své velké kombinatorické zkušenosti (obr. 2).

jábleja

ela
(af 16 Obr. 2

ě
BBV
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Uvažoval: Jestliže přemístím u všech čísel první číslici až na konec,
dostanu zase všechna čtyřeiferná čísla — samozřejmě v jiném pořadí,
ale to nevadí. To znamená, že na druhých místech od leva bude celkem
opět jeden tisíc jedniček. To se bude opakovat i při dalších přemístěních
číslic z levého koncečísla na jeho pravý konec.

Měl tedy strejda pravdu, když říkal, že v sérii BE se každáčíslice vy
skytuje ve čtyřech tisících případů.

A netrvalo dlouho, než Jirka provedl zbylé výpočty i pro sérii BEA,
a to nejen pro jedničku, ale i pro sedmičku.

„Už to mám, Honzo. Jedniček je v serii BE čtyři tisíce a v sérii BEA
tisíc devět set, celkem pět tisíc devět set jedniček. A sedmiček je v sérii
BE taky čtyři tisíce, ale v sérii BEA jenom devět set. Dohromady tedy
čtyři tisíce devět set sedmiček. Jedniček je tedy o celý tisic více.“

„A proto, kdybychom hráli znovu a třeba i vícekrát, asi bych s nej
větší pravděpodobností zase vyhrál,““dokončil již úvahu Honza.

„A je to tedy spravedlivé vítězství“ ozval se najednou strejda Pepa,
který chlapce již delší chvíli sám nepozorovaně sledoval.

„„Asine,“ přiznal Honza.
„„Lakovouhru tedy nemá cenu hrát,““ usoudil Jirka.
„Ale má. Jen musíte trochu opravit její pravidla,““poučil hochy strejda

Pepa.
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„Vzpomeňte si na náš sáček s kuličkami. Když jste se tady bavili
a počítali, připravil jsem si jej zatím. Ale pozměnil jsem jeho obsah.
Přisypal jsem do něho dalších 60 kuliček, ale měl jsem jen červené,“

„Je v něm tedy 90 červených a 30 modrých,““pochopil Jirka.
„Já tedy zkusím zasevytáhnout deset kuliček.““AJirka vylovil po slepu

10 kuliček. Z nich bylo 7 červených a 3 modré.
„A co když budeš pokus opakovat a vytáhneš třeba jiný počet kuli

ček. Jirko, vrať tam své kuličky a pak znovu zaloví Honza, třeba 12 ku
liček,““řídil pokusy s kuličkami Jirkův strýc.

Honza pak vytáhl po zatřepání sáčku 12 kuliček. Z nich byly opět
tři modré, ale devět červených.

„Tři modré kuličky, tj. čtvrtina z těch, co jsem vytáhl. Ale i v plném
sáčku byla čtvrtina kuliček modrých. V tom je zase ta tvá pravděpo
dobnost, že jo, tati.“

„Máš pravdu. Protože v plném sáčku jsou počty červených a modrých
kuliček v poměru 90 30,tj.3 1, budou při každém vícenásobném tahu
počty vytažených červených a modrých kuliček s velkou pravděpodob
ností také přibližně v poměru 3 1. Tedy asi čtvrtina bude modrých.
Naproti tomu je jen velmi málo pravděpodobné, že poměr tažených
červených a modrých kuliček se bude od poměru 3 1 podstatně lišit.“

„To souhlasí i s mým pokusem,““uvažoval nahlas Jirka.
„Táhl jsem 10 kuliček, z nich 7 červených a 3 modré. To je poměr

7:3. Teoreticky by mi měl vyjít poměr 7,5 : 2,5, ale to nejde.“
„No vidíš, shoda je téměř dokonalá,““ ujal se znovu slova Pepa.

„Protože skutečné výsledky pokusů se opravdu většinou pohybují
v blízkosti — jak řekl Jirka — teoreticky vypočítaného poměru. Ale
vraťme se k našim číslům aut. Tam je situace podobná.“

„Protože u našich aut je 5900 jedniček a 4900 sedmiček, měl by být
poměr bodů, které jsme s Jirkou získali, 5900 :4900 neboli 59:49,“
pochopil celou věc Honza.

„„Dobře.Porovnáme tento poměr s naším výsledkem 29 : 24. Nemáš,
strejdo, kapesní kalkulačku ?““zajímal se Jirka, kterého mechanické
počítání nikdy moc nebavilo.

„„Aleta nebude třeba,““ přerušil ho Honza. „Vždyť náš poměr 29 24
můžeš rozšířit na tvar 58 48 a vidíš, to je skoro totéž jako 59 : 49.“

„Máte pravdu,“ souhlasil strejda Pepa. „Výsledek můžete pokládat
za nerozhodný, neboť

29 : 24 — 1,208 a 59 :49—- 1,204.

V poměrech tedy není prakticky žádný rozdíl. Dopoledne jsem výsledek
špatně odhadl. Aspoň vidíte, jak je důležité kontrola odhadu výpočtem.““

„Ale uhájit v prohraném zápase nerozhodný výsledek je vlastně také
můj úspěch,““zastal se strejdy Jirka.
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„A víte co? Teď už se jdeme koupat. Jestli vás však tato hra baví,
navrhuji vám novou variantu. Jeden z vás bude počítat auta zapsaná
čtyřmi různými číslicemi a druhý auta, v jejichž číslech jsou aspoň dvě
stejné číslice.“

Poznámka. Pozorný čtenář se asi zeptá, jak je to s auty, která nepatří
berounskému okresu. Samozřejmě záleží na tom, jak často se mezi
berounskými auty vyskytne auto z jiného okresu. Pokuste se sami řešit
tento problém za předpokladu, že chlapci nepotkali více než čtvrtinu
aut, jejichž značka začínala jinou skupinou než BE nebo BEA.

O matematických hrách - IV.

Doc. dr. MILAN HEJNÝ, CSc., UK Bratislava

Milá Anička,
dovol, aby som Ťa srdečne pozdravil a poprial Ti

úspešný rok 1981. Sme v Martine u starej mamy a chodíme lyžovať na
Hole. Včera po lyžovačke sme sedeli u uja Kamenára na hornej stanici
lanovky. Chválil som sa mu našimi Nimami. Predstav si, že poznal
všetko, na čo sme prišli, ba naučil ma nových Nimov. Hrajů sa s dvomi
kopami zápaliek. Píšem Ti ich, aby si sa mohla pripraviť na náš zápas
po vianočných prázdninách.

1. Dvojkopový Nim s neobmedzeným braním.

Sú dve kopy zápaliek. Napriklad 7 a 5 kusov. Hráč na tahu móže
z ktorejkolvek kopy brať Iubovolný počet zápaliek, trebárs aj všetky.
Víťazíten, kto berie poslednů zápalku. Príklad partie

A B A B A B A
(7,5) —>(7,4) —>(3,4) > (1,4) —>(1,3) —>(1,1) —>(0,1) —>(0,0)

Důfam, že tomu zápisu rozumieš. Na začiatku bolo na prvej kope 7 a na
druhej kope 5 zápaliek. V prvom ťahu hráč A bral z druhej kopy jednu
zápalku a vznikla pozícia (7,4) = na prvej kope 7 a na druhej 4 zápalky;
atď.

2. DvojkopovýNims branímdo d.

Hrá sa rovnako ako prv, iba v jednom ťahu neslobodno brať viac ako
3 zápalky.
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3. Dvojkopový Nim s trojakým neobmedzeným braním.

Berie sa opáť z dvoch kóp. Hráč na ťahu má tri možnosti: brať z prvej
kopy neobmedzený počet zápaliek, brať z druhej kopy neobmedzený
počet zápaliek, alebo brať z oboch kóp rovnaký neobmedzený počet zá
paliek. Príklad partie

A B A B A
(7,5) —>(5,3) —>(1,3) —>(1,2) —>(1,1) —>(0,0)

Všimni si, aký som charakter. V oboch priíkladoch som nechal vyhrať A.

4. Dvojkopý Nims trojakým branim do 8.

Hrá sa ako hra 3, iba v jednom ťahu neslobodno brať viac ako 2 zá
palky — teda buď jednu, alebo dve. To však možno brať trojakým spó
sobom: buď z prvej kopy, alebo z druhej kopy, alebo z oboch rovnako.

Ujo Maxo ma vo všetkých Nimoch nabil. Ide mu to ešte lepšie ako
lyžovanie. Ako velků tajnosť ma potom naučil celkom inů hru, ktorů
volá tiež Nimom a hrá sa tak, že sa po štvorčekovom papieri presůva
kamienok. Neviem síce, ako táto presůvačka súůvisís našim Nimom,
ale možnože na to dójdeš Ty. Tu sú pravidlá.

K> Obr. 1

5. Štvorčekový Nim.
Na štvorčekovom papieri vyznač obdížnik s rozmermi 8x6. Napravé

horné pole (označené Z —začiatok) postav kamienok. Hráči striedavo
posunujů kamienok buď nadol, alebo dolava. Ten, kto dovedie kamie
nok na Iavé dolné pole (označené K —koniec), vyhral. Na obrázku 1 je
zaznačený priebeh partie. V prvom ťahu išiel hráč A o jedno pole nadol.
Potom B o 4 dolava, zas A o 2 dolfava,potom B o I nadol, potom A 02
nadol, B o 1 dolava a konečne A o 1 pole nadol, na K — vyhral.

Usilovne študuj Nimov, užívaj prázdnin. Teba i Tvojich rodičov
srdečne pozdravuje

Boris

Anka sa do Nimov pustila so zápalom. Skór ako sa skončili prázdniny
vedela už tolko, kolko úspešný riešitel týchto piatich úloh:
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Úloha 1. Ktoré sů kritické pozície v dvojkopovom Nime s neobmedze
ným braním * (Hra č. 1.)

Úloha 2. Ako vyzerá návod na výhru v dvojkopovom Nime s braním
do 3, ak na jednej kope je » zápaliek a na druhej iba 1:

Úloha 3. Ktoré sú kritické pozície v dvojkopovom Nime s braním do 3?
Úloha 4. Ako vyzerá návod na výhru v dvojkopovom Nime s trojakým

neobmedzeným braním, ak začiatočná pozícia je a) (3, 4);
b) (3, 7); c) (4, 7).

Úloha 5. Ako vyzerá návod na výhru v dvojkopovom Nimes trojakým
braním do 2, ak začiatočná pozícia je (11, 10)“

Čitatel si móže svoje riešenie porovnat s Ankiným, ktoré nájde na stra
ne 240.

naše soutěž

Fyziku

V tomto čísle otiskujeme poslední dvě úlohy soutěže o ceny, jíž se mo
hou účastnit jednotlivci i kolektivy z téže třídy, maximálně však trojčlen
né. Řešení každé úlohy pište čitelně na zvláštní list formátu A4, a to
vždy po jedné straně. Nahoře vlevo na každém listu uveďte své celé
jméno, třídu i školu, kde studujete, a nakonec svou bytovou adresu
i se směrovacím číslem. Kolektiv uvede tyto údaje pro každého svého
člena.

Nejdříve napište text dané úlohy a potom její řešení. Připojujete-h
k řešení některé úlohy obrázky, narýsujte je pečlivě a čitelně je popište.Řešení zašlete redakci do 31. března 1981.

7. Tělesa T, a T; o hmotnostech m, = 1,5 kg, m; —0,5 kg jsou spojena
dokonale ohebným vláknem vedeným přeskladku podle náčrtku (obr. 1).
Hmotnost kladky a vlákna je zanedbatelná, zanedbatelné je i tření
na podložce a v ložiskách kladky. Předpokládejte, že děj probíhá na
zemském pólu, kde tíhové zrychlení má velikost g = 9,83 m.s-*?. Pod
ložka, na které se pohybuje těleso T,, je vodorovná. Úkoly:

a) Vyslovte třetí pohybový zákon, tj. zákon akce a reakce.
b) Vyjmenujte všechny síly, které působí na těleso T, a uveďte, která

tělesa nebo která pole tyto síly vyvozují. Dále uveďte jejich působiště,
směr a velikost.

Každou z těchto sil považujte za akci a uveďte k ní příslušnou reakci.
Pro tyto reakce uveďte působiště, směr a velikost.
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Obr. 1 7

PTT TTTTTT

Pr rT TrT PTPT PTTTTTTT

Pokyn. Řešení zapište takto:
a) Třetí pohybový zákon zní:...
b) Na těleso T; působí:1.SílaF,,kterouvyvozuje...| Jejípůsobištěje(vbodě,naplošeatd.)...Jeorientována(svisledolů,vodorovnědolevaatd.)© amá

velikostF, =
Reakcí k této síle je síla Fi, která působí na... v bodě (na ploše atd.)

Vyvozujeji... . Je orientována... a má velikostFi =
2. Síla F,,...

Obr. 2

8. Do láhve s dostatečně širokým hrdlem vložíme pingpongový míček,
naplníme ji vodou, zazátkujeme tak, aby v ní nezůstaly vzduchové
bubliny a nakonec položíme na klidnou vodorovnou podložku tak, aby
míček byl asi v polovině láhve (obr. 2). Pak láhev náhle posuneme smě
rem k zátce, takže nabude zrychlení a orientované v náčrtku doprava.

Z následujících odpovědí vyberte správnou:
Míček se vzhledem k láhvi

1. pohne doprava, tj. přiblíží k zátce,
2. pohne doleva, tj. přiblíží ke dnu,
3. nepohne, tj. zůstane vzhledem k láhví v klidu.

Zdůvodněte!
Ivan Šantavý
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Řešení úloh minulého ročníku Rozhledů

Konstrukční geometrie

1. Podstavou čtyřbokého jehlanu VABCD je konvexní různoběžník
ABCD, jehož úhlopříčky se protínají v bodě M; bod S je středem úsečky
VM. Proložte bodem S rovinu protínající jehlanovou plochu VABCD
v rovnoběžníku. Zobrazte ve volném rovnoběžném zobrazení (obr. 1).
(Došlo 1 řešení) + František Hradecký

Upravené a doplněné řešení A. Baloga, 3. F G Michalovce :
Nechť P je průsečík přímek AB, CD a © průsečík přímek BC, DA;

potom přímka VP je průsečnicí rovin VAB, ČVD a přímka VG je prů
sečnicí rovin VBC, VDA. Průsečíky hledané roviny o s přímkami VÁ,
VB, VČ, VD označme po řadě A", B', C', D"; potom přímky A'B", B'C*,
C"D', D'A' jsou po řadě průsečnicemi roviny o s rovinami VAB, VBC,
VCD, VDA.

Rovina o a roviny VAB, VCD jsou tři různé roviny s třemi různými
průsečnicemi A'B", C"D', VP; přitom je A'B'|| C*D' Podle věty o vzá
jemné poloze tří různých rovin je potom také VP || A'B" || C'D'. Obdob
ně je VO || BC" || D'A* Přímky VP, VÝ jsou tedy rovnoběžné s ro
vinou 0.

Z uvedeného rozboru plyne tato konstrukce: Sestrojíme body P =
—=ABn CD, = BC n DA a bodem S vedeme přímkyp || VP, g|| VG;
hledaná rovina o je potom určena různoběžkami v, g.

Dokážeme, že řez takto sestrojené roviny o s jehlanovou plochou
VABCD je rovnoběžník A4'B'C'D' Protože je VP || o, protne rovina
VAB procházející přímkou VP rovinu o v přímce A'B' || VP; obdobně
rovina VCD procházející přímkou VP protne rovinu o v přímce CD" ||
|| VP. Je tedy A'B" || C*D"|| VP; obdobně dokážeme, že je B'C||
IDA VO.

Úloha má zřejmě právě jedno řešení.
Protože ve volném rovnoběžném zobrazení se zobrazí rovnoběžky

jako rovnoběžky a střed úsečky jako střed úsečky, lze úlohu v tomto
zobrazení snadno provést (obr. 1). Pro zobrazení řezu A'B"C"D' roviny o
s jehlanovou plochou VABCD je účelné sestrojit obraz průsečnice se
roviny o s rovinou čtyřúhelníku ABCD. Protože roviny o, VPÉ jsou
rovnoběžné, protíná je rovina ABCD v přímkách rovnoběžných; je tedy
se || PO. Přímka se přitom prochází průsečíkem P' přímky p s rovinou
ABCD. Protože rovnoběžky VP, p leží v rovině VPW, protínající rovinu
ABCD v přímce MP, je bod P" průsečíkem přímekp, MP. Přímky A'B',
C'D' procházejí po řaděbody E = sen AB, F = sen ČD.

229



Obr. 1

2. V rovině p je dán rovnostranný trojúhelník KLM. Sestrojte krychli,
která má tu vlastnost, že body K, L, M jsou středy jejích tří sousedních
stěn.

(došla 3 řešení) 1 František Hradecký

Řešení redakce Rozhledů :

Tři sousední stěny krychle ABCDEFGH (obr. 2), které mají společný
vrchol F', mají středy K, L, M. Trojúhelník EBG, jehož strany jsou stě
novými úhlopříčkami krychle, je rovnostranný a strany trojúhelníku
KLM jsou jeho středními příčkami; proto také trojúhelník KLM je
rovnostranný.

Trojůhelníky EBG, KLM mají společné osy stran, a tedy společný
střed T, který je zároveň jejich společným těžištěm. Každý z vrcholů
D, F krychle je stejně vzdálen od tří různých bodů E, B, G; proto body
D, F patří společné přímce p rovin souměrnosti 01,02,0; shodných úseček
EB, BG, GE. Přímka p prochází bodem 7T'a je kolmá k rovině EBG
(neboť každá z rovin G1,G2,G3je k této rovině kolmá). Proto je přímka »
kolmá k přímce EL ležící v rovině EBG. Přímka FE je kolmá k rovině
stěny BCGF', a proto je kolmá k přímce FL, která v této stěně leží.
Trojúhelník EFL je tedy pravoúhlý s přeponou EL a s výškou FT
Protože je ED >>EF, není bod D souměrně sdružen k bodu F podle
roviny EBG.
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Z provedeného rozboru plyne tato konstrukce V rovině trojúhelníku
KLM sestrojíme trojúhelník EBG, jehož strany jsou rovnoběžné se stra
nami trojúhelníku KLM a procházejí jeho vrcholy K, L, M. Sestrojíme

Bodem T' vedeme přímku p kolmo k rovině E.BG.V rovině určené různo
běžkami EL, p (která je rovinou souměrnosti 0, úsečky BG) sestrojíme
pravoúhlý trojúhelník ELF s přeponou EL tak, aby jeho vrchol F byl
bodem přímky p (užitím věty Thaletovy). Potom úsečky FE, FB, FG
jsou hranami hledané krychle, kterou nakonec snadno sestrojíme.

Ještě musíme provést zkoušku, tj. musíme dokázat, že sestrojený
rovnoběžnostěn je skutečně krychlí. Přímka p je zřejmě společnou přím
kou rovin souměrnosti 014,G2,03 úseček EB, BG, GE; proto pro její bod
F platí:

FE = FB = FG.

Zbývá dokázat, že každé dvě z přímek FE, F'B, FG jsou vzájemně kolmé.
Podle konstrukceje

FE | FL. (1)

Přímka BG je kolmá k rovině 0; a přímka FE leží v rovině 0,; proto je
BG| FE. (2)

Z (1) a (2) plyne, že přímka F'E je kolmá k rovině BFG; proto je
FE | FB, (3)

FE | FG. (4)

Přímka GE je kolmá k rovině 0; a přímka F'B leží v rovině 03; proto je
GE | FB. (5)
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Podle (3) a (5) je přímka F'B kolmá k rovině EFG, v níž leží přímka FG;
proto je

FB | FG. (6)
Podle (3), (4) a (6) jsou každé dvě z přímek FH, FB, FG vzájemně kol
mé.

Protože v rovině G;jsou na přímcep dva různé body F, pro něž je troj
úhelník EF L pravoúhlý, a protože v sestrojené krychli je ED > EF,
má úloha právě dvě řešení.

3. Nechť ABC, A'B"C*"jsou trojúhelníky ležící v různých rovinách
tak, že žádný vrchol jednoho z nich nesplývá se žádným vrcholem dru
hého a že žádná z přímek AB, AC, BC nesplývá se žádnou z přímek
A'"B',A'C, BC

Jestliže přímky AA“, BB'", ČC* jsou vzájemně rovnoběžné nebo pro
cházejí týmž bodem S, který nesplývá se žádným vrcholem kteréhokoliv
daného trojúhelníku, potom pro dvojice přímek AB a A'B', AC a A'C',
BC a B"C"nastane právě jeden z těchto tří případů:

a) Přímky každé dvojice jsou různoběžky; jejich průsečíky P = ABn
nA'B, ©—ACn AC, R= BČn B'C' jsou navzájem různé a leží

v téže přímce. Tato přímka neprochází žádným vrcholem kteréhokoliv
z daných trojúhelníků.

b) Přímky jedné dvojice (např. AB a A"B“)jsou navzájem rovnoběžné,
přímky v každé další dvojici jsou různoběžky s různými průsečíky (např.
O —ACn 4, R= BČ n B'C', ©7 R) ležícímina přímcep rovnoběž
né s přímkami první dvojice. Tato přímka neprochází žádným vrcholem
kteréhokoliv z daných trojúhelníků.

c) V každé dvojici jsou rovnoběžky (AB || 4'B", AGC|| 4'C', BC ||
11B"C").
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Dokažte právě uvedenou větu, která se nazývá větou Desarguesovou
(čti Dezargovou).
(Došlo 1 řešení) Emil Kraemer

Upravené řešení A. Baloga, 3. E G Michalovce :
Podle předpokladu se přímky AA“, BB' protínají v bodě S (obr. 3)

nebo jsou vzájemně rovnoběžné (obr. 4); v obou případech leží v téže
rovině 04. Obdobně přímky AA", CC" leží v téže rovině 0, a přímky BB“,
CO"v téže rovině 0;. Protože roviny o, o' trojúhelníků ABC, A"B'C" jsou
různé, je 017350,01,750', a obdobně žádná z rovin 02, 03 nesplývá se žád
nou z rovin 0, o'; zároveň je 01 74 09, 01 7 Ga) Gx7 G3. Roviny 0, 0',
G1)G2xG3 jsou tedy navzájem různé. Jsou-li roviny o, o' různoběžné,
pak jejich průsečnice p neprochází žádným z bodů A, B, C, A", B", C,
takže také nesplývá se žádnou z přímek AB, AC, BC, A'B', A"C', B'C
Protože přímka.p leží v rovině o ==ABC, je buď s každou z přímek AB,
AG, BC různoběžná nebo je s jednou z nich rovnoběžná.

a) Předpokládejme, že průsečnice p rovin 9, o“je s každou z přímek AB,
AC, BC různoběžná (obr. 3). Potom existují tři navzájem různé body

P=pnAB, ©= pn AC, R = pnBC, (1)

z nichž žádný nesplývá s vrcholem žádnéhoz trojúhelníků ABC, A"B'"C".
Roviny 0, o', o, jsou navzájem různé a mají tyto navzájem různé prů
sečnice:

p=onď, AB=ono, AB =e' no, (2)
Podle (1) jsou přímky p, AB různoběžky s průsečíkem P. Podle věty
9 vzájemné poloze tří rovin prochází bodem P také průsečnice A"B'
rovin o', 0,. Obdobně bodem © prochází přímka A"C"a bodem R přímkaBC

b) Předpokládejme, že přímka p je rovnoběžná 8 jednou z. přímek
AB, AC, BČ roviny o, např. s přímkou AB (obr. 4). Roviny 0, o', 0, mají
průsečnice uvedené ve (2); přitom je p || AB, p < AB. Podle věty o vzá
jemné poloze tří rovin je potom také průsečnice AB" rovin o“,G, rovno
běžná s přímkami p, AB. Dále je |

pnÁl=A pnBl=R;
roviny 0, 0', G, jsou navzájem různé a mají navzájem různé průsečnice
p, AC, 4"C* Přitom p n AC = ©; podle věty o vzájemné poloze tří rovin
prochází bodem © také přímka A4'C' Obdobně dokážeme, že bodem R
prochází přímka B'C

c) Předpokládejme nyní, že roviny 0, 0' jsou rovnoběžné a různé.
Potom rovina 0; 7 0, G47£©protíná roviny 0,0ov přímkách rovnoběž
ných; je tedy AB |! 4'B" Obdobně dokážeme, že je AC || 4'C', BC ||
| | B'C'
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olympiády

Dynamika těles spojených vláknem

(FO — roč. 22, kategorie C — studijní text pro T. kolo)

(dokončení)

+ Prof. Dr. ROSTISLAV KOŠŤÁL, Brno

Příklad 2. Na koncích vlákna vedeného přes kladku jsou zavěšena
stejná tělesa o hmotnosti M. Na jednom z nich leží ještě přívažek o hmot
nosti m (obr. 5). Určete: :
a) zrychlení pohybu soustavy, b) tlakovou sílu přívažku na těleso
o hmotnosti M, c) sílu napínající vlákno, d) tlakovou sílu na čep osy
kladky.

Řešení: a) Soustava těles je uvedena do pohybu silou o velikosti
F = m g. Úhrnná hmotnost soustavy těles je 2 M + m (k otáčivému

2D
pohybu kladky nepřihlížíme). Podle 2. pohybového zákona platí

mg=(2M+ ma.
Odtud určíme

= m2M- m7
Platí tedy a < g.

b) Kdyby byl přívažek volný, pohyboval by se v tíhovém poli se zry
chlením g. Poněvadž podložka se pohybuje jen se zrychlením a stejně
orientovaným, působí přívažek o hmotnosti m na těleso o hmotnosti M
směrem dolů tlakovou silou o velikosti

m O 2m MO2Mam) 2M m?
c) Soustava těles se pohybuje směrem, jímž působí síla (M + m)g.

Podle (2) je vlákno na pravé straně napínánosilou o velikosti

1|= Mg—a)= n

F,=(8+mdoM4M1—z e)e=
2M+ m
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Kdyby soustava těles byla v klidu, bylo by vlákno na levé straně

napínáno silou o velikosti Mg. Těleso na levé straně se však pohybuje
se zrychlením —a. Podle (1) je tedy vlákno na levé straně napínáno
silou o velikosti mP

2M-m mFM+i BMm
Vlákno je tedy na obou stranách napínáno silou stejné velikosti, což

je samozřejmé.

d) Vlákno působí na obvodu kladky dvěma stejně velikými, rovno
běžnými, souhlasně orientovanými silami o velikosti F',, působí tedy na
čep kladky jejich výslednice o velikosti

4M(M + m)
Fa =2H,= 2M + m
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3. Pohyb soustavy těles spojených vláknem — 2. způsob
řešení úloh

Způsob uvedený v části 2 není vhodný pro složené soustavy těles.
Ukážeme proto ještě druhý způsob řešení úloh, který je vhodný i pro
případy, kdy jednotlivá tělesa soustavy se pohybují s různým zrychle
ním.

Z dané soustavy těles vybereme určité těleso a vyznačíme všechny
síly, kteréna ně působí. Potom napíšeme, že výsledná síla působící na
toto těleso se rovná součinu jeho setrvačné hmotnosti a jeho zrychlení.
Stejnou úvahu provedeme postupně pro všechna další tělesa soustavy.

Tento způsob použijeme nejprve na oba příklady řešené ve článku 2.

Příklad 1. Text viz str. 191; obr. 4.

Řešení: Na těleso o hmotnosti m, působí tíhová síla mg směrem
dolů a tahová síla vlákna F, směrem vzhůru. Působením těchto sil
nabývá těleso o hmotnosti m, zrychlení a. Proto platí

mg — F, = ma. (3)
Na těleso o hmotnosti m, působí tahová síla Fi vlákna a uděluje

tělesu zrychlení a, (tíhová síla mg je v rovnováze s tlakovou silou pod
ložky na těleso). Proto platí

Fi = m (4)
Avšak Fi — Fy, a = a, proto z rovnic (3) a (4) dostáváme

MY — MA = Ma
Odtud určíme

U= ——-a, |=
Tyto výsledky souhlasí s výsledkyzískanými prvým způsobém.

Příklad 2. Text viz str. 234, obr. 5.
Řešení: Tlakovou sílu, kterou působí přívažek na těleso o hmot

nosti M, označme F,, sílu, kterou je napínáno vlákno, F, zrychlení
pohybu a (znaménka viz pozn. na str. 191). í

Na těleso o hmotnosti M vlevo působí tíhová síla Mg směrem dolů
a tahová sila F, vlákna směrem vzhůru. Jejich působením nabude těleso
o hmotnosti M zrychlení a směrem vzhůru. Proto platí

Mg — Fx — —Ma (5)

Na pravé straně působí na těleso o hmotnosti Af a na přívažek o hmot
nosti jako celek tíhovásíla (M —-m) g směrem dolů a tahová síla F,
vlákna směrem nahoru. Tělesa se pohybují se zrychlením a směrem dolů.

236



Proto platí
(M + mg —F; = (M + ma (6)

Ze vztahu (5) plyne
F, = Mg -+ Ma (7)

a po dosazení do (6) dostáváme
m

"=3MYm/ (8)
Po dosazení do vztahu (7) určíme velikost síly F,

Mm - 2MMY4m
2M +- m = 2M +- mFy—=Mg+

Na čep kladky působísíla
4M(M + m)

2M + m 9

Zbývá ještě určit tlakovou sílu F, přívažku na těleso o hmotnosti M.
Na těleso o hmotnosti M na pravé straně působí směrem dolů tíhová
síla Mg a tlaková síla F, přívažku, směrem vzhůru pak tahová síla F,
vlákna. Působením těchto sil se těleso pohybuje se zrychlením a směrem
dolů. Proto platí

F,=2F,=

Mg + F,— F, = Ma
Odtud dostáváme

F, = F,+ Ma— Mg
Po dosazení ze vztahů (9) a (8) dostáváme

2M(M + m) Mm 2Mm13mm 9"2Mam)"93m"
Všechny výsledky souhlasí s výsledky dosaženými řešením úlohy

prvým způsobem.

Příklad 3.
Vlákno na jednom konci upevněné je vedeno přes volnou a pevnou

kladku. Na volném konci vlákna je zavěšeno těleso o hmotnosti m.. Na
čepu volné kladky je zavěšeno těleso o hmotnosti m; (obr. 6). Určete:
a) zrychlení tělesa o hmotnosti m, b) zrychlení tělesa o hmotnosti m,
c) sílu, která napíná vlákno. Hmotnost kladek a vláken je zanedbatelná
vzhledem k hmotnosti ostatních těles soustavy. Těleso o hmotnosti m,
se pohybuje dolů.

Řešení: Na těleso o hmotnosti m, působí tíhová síla mg směrem
dolů a tahová síla vlákna —F, směrem nahoru. Působením těchto sil
se těleso pohybuje se zrychlením a směrem dolů. Proto platí

mg —Fi = ma. (10)
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Obr. naní

rm

Obr. 8

+

Na těleso o hmotnosti » působí tíhová síla mg směrem dolů a dvě
vlákna silou —2F, směrem vzhůru. Poněvadž při pohybu soustavy
urazí těleso o hmotnosti m, dráhu rovnou polovině dráhy tělesa o hmot

. -. a . , . ;
nosti 04, je jeho zrychlení —z orientované vzhůru. Proto platí

a
mg—2, = ND (11)

Ze vztahů (10) a (11) dostaneme

(24 —ma)g= (4m + m)
Odtud určíme

2(2 m — M)
a = T4m | M

a) Těleso o hmotnosti m; se pohybuje směrem dolů se zrychlením a.
b) Těleso o hmotnosti m, se pohybuje směrem vzhůru se zrychlením

a 2m —Mm
2. 4m+ ma
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c) Velikost síly F',, kterou je napínáno vlákno, určíme ze vztahu (10)

MM
F = mlg—a)4m£ m"1 2

Úlohy:

1. Řešte příklad 3, předpokládáme-li, že
a) těleso o hmotnosti m, stoupá zrýchleným pohybem;
b) soustava je v rovnovážné poloze.

2. Dvě tělesa o hmotnostech mya m(my < m4)leží na hladké vodorovné
desce stolu. Tělesa jsou spolu spojena vláknem stálé délky, které se
při tahové síle o velikosti F' přetrhne.
a) Jak veliká síla F, vodorovného směru může působit na těleso

o hmotnosti my,nemá-li se vlákno přetrhnout :
b) Jak veliká síla F, vodorovného směru může působit na těleso

o hmotnosti m, nemá-li se vlákno přetrhnout*? Jsou velikosti sil

(MTMP
Mo

3. Dvě tělesa o hmotnostech my, , jsou spolu spojena vláknem nepro
měnné délky podle obr. 7. Hmotnost niti a kladek je zanedbatelná
vzhledem k hmotnosti obou těles. Tření neuvažujeme.
a) Určete zrychlení těles.
b) Určete velikost síly, kterou je napínáno vlákno.

2MY 2MM(= Fm 4m +m9).1 2 1 2

4. Na hladké nakloněné rovině, která svírá s vodorovnou rovinou úhel «,
je těleso o hmotnosti m,. Těleso je spojeno vláknem neproměnné
délky s jiným tělesem o hmotnosti 1, podle obr. 8. Hmotnost vlákna
a kladky je zanedbatelná vzhledem k hmotnostem těles. Tření neuva
žujeme.
a) Určete zrychlení těles.
b) Určete velikost síly, kterou je napínáno vlákno. Proveďte diskusi

pro zrychlené pohyby těles a pro rovnovážnou polohu soustavy.
Mo— Msin«

Pro pohybtělesa o hmotnosti m, dolů: a = — 1 . F =
(Pro pohy 2 mám Š

F,,F,stejnéneborůzné?Odůvodněte.( F;<

Ml] -+sina)
My T M
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Ž redakční pošty

Na redakci Rozhledů se obrátii čtenář Vojtěch Pospíšil z Plumlova
s tímto problémem: Na své počítačce TI—57 zjistil pomocí svéhopro
gramu, že čísla 31, 331,...., 33333331 jsou prvočísla. To ho přivedlo
k domněnce, že každé číslo, jehož dekadický zápis končí na 1 a na všech
ostatních místech máčíslice 3, je prvočíslo. Zádal redakci, aby mu sdě
lila, zda lze tuto domněnku dokázat nebo vyvrátiů. Na počítači, který
má větší rozsah, jsme zjistili, že

333 3393331 — 17 19607 848,

3 333 333331 — 673. 4952947,393333393331— 307.108577639.
Domněnka tedy neplatí.

Petr Fabinger

Riešenta úloh IV. časti seriálu O matematických hrách zo str. 227

1. Sů to pozície (1, 1), (2,2 ), (3, 3),..:, (n, n),...

2. Ak je zvyýšokpri delení n 4 rovný 1, tak som v kritickej pozícii
a pri správnej hre súpera musím prehrať. Ak je tento zvyšok 2, odo
beriem Zváčšej kopy I zápalku. Ak je tento zvyšok 3, odoberiem z váč
šej kopy 2 zápalky. Ak je tento zvyšok 0, mám dve možnosti: buď
zoberiem jedinů zápalku z druhej kopy, alebo z váčšej kopy (ak už
náhodou nezmizla) odoberiem 3 zápalky.

3. Sú to pozície (m, n) v ktorých číslo jm — n| je delitelné 4.

4. a) Z oboch kóp zoberiem po 2 zápalky a v ďalšom kroku zvíťazím.
b) V prvom ťahu hrám (3, 7) —>(3, 5) a potom na niektorů z kritio
kých pozícií (2, 1), (1, 2) a (0, 0).
c) Som v kritickej pozícii. Pri dobrej hre súpera musím prehrať.

5. Je to kritická pozícia. Pozícia (m, n) je kritická, práve keď je sůčet
m - ndelitelný číslom3.
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SLOVNÍČEK

VTALSKO -ČESKÝ (POKRAČOVÁNÍ)

PEZOPXKTOP SAKVUPT AIT., ZZEROKNVUO TÁsroZETKÉ S „ M“svěMe "r ee P u : n

prodotto m
— di due sostituzioni
— in un gruppo
— misto
— scalare (interno)
— vettoriale (esterno)
progressione ž
— aritmetica
— geometrica
progressivo
proiettivo
proiettivitá ž
proiettore m
— elettronico
— per diapositive
proiezione Ž
— centrale
— obligua
— ortogonale
— parallela
— guotata
propagazione Ž
— rettilinea
proporzionale
proporzionale ž
estremi della proporzionale
medi della proporzionale
proporzione Ž
proporzionalitá inversa ž
proposizione Ž
— contradittoria
proposizioni duali
— fondamentali

součin; konjunkce výroků
— složení dvou substitucí
— výsledek operace v grupě
— smíšený
— skalární (vnitřní)
— vektorový (vnější)
posloupnost
— aritmetická
— geometrická
postupný
projektivní
projektivnost
promítač
— elektronový
— diapozitivů
promítání, projekce
— středové
— kosoúhlé
— pravoúhlé
— rovnoběžné
— kótované
šíření
— přímočaré
úměrný
úměra
vnější členy úměry
vnitřní členy úměry
úměrnost (přímá)
úměrnost nepřímá
věta, poučka
— opačná (kontradiktorická)
duální věty (projektivní geometrie)
axiomy



proprietá ž
— associativa
— commutativa
proprio
prospettare
prospettioo, prospettivo
prospettiva ž
prospettivitů ž
prossimo
protone m
prova ž
psicrometro m
pulsazione ž
punto m
— cieco (di retina)
— d' intersezione
— di Ariete
— di estremitá
— di fuga
— di rugiada
— di triangulazione
— doppio
— esterno
— fisso
— flesso (d'inffessione)
— improprio (alWinfinito)
— interno
— isolato
— limite (di acecumulazione,

di condensazione)
— multiplo
— guadruplo
— guintuplo
— regolare
— semplice
— sestuplo
— settuplo
— singolare
— terminale
— triplo

vlastnost
asociativnost
komutativnost
vlastní, pravý
míti výhled
perspektivní
perspektiva
perspektivnost
blízký; nejbližší
proton
zkouška
psychrometr (k měření vlhkosti)
kruhová frekvence (harm. pohyb
bod
— slepý (sítnice)
průsečík
bod jarní (na ekliptice)
— krajní
úběžník
bod rosný
— triangulační
— dvojnásobný
— vnější
— samodružný
— inflexní
— nevlastní
— vnitřní
— izolovaný
— hromadný

— vícenásobný
— čtyřnásobný
— pětinásobný
— regulární
— jednoduchý
— šestinásobný
— sedminásobný
— singulární
— hraniční
— trojnásobný
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matematika

Konstrukce méně obvyklých množin bodů

RNDr. FRANTIŠEK KUŘINA, PF Hradec Králové

„—

Tento článek navazuje na učivo, které se probírá v 1. ročníku gymná
zia. Základní poznatky o množinách bodů jsou rozšířeny o případy,
kdy charakteristická vlastnost prvků množin je vyjádřena pomocí slov
„aspoň, nejvýše, právě“.

V celém článku budeme pracovat s rovinou o, v níž jsou dány body
A, B vzdálené od sebe 6 em. V malé rozovičce nejdříve vyřešte několik
jednoduchých úloh. Šestrojte týto množiny bodů:

C =KXeo; AX = BX),
D=iXev; AXS BX),

= (XKeEo;AX S 2m),
iX €0, (AX Z 3 om)A (BX S 4 cm)),

= (Xeo; (AXS 3em)V(BXS 4m),
H = (X€o0; A, B, X leží v přímce),
J = Xe€o0; A, B, X jsou vrcholy trojúhelníka),
K = Xe€o; A ABX je pravoúhlý).

|E
F
G

Dříve než budeme pokračovat, připomeňme, že nerovnosti AX <
< BX, BX z AX můžeme vyjádřit i těmito způsoby: úsečka AX je
nejvýše rovna úsečce BX, úsečka BX je aspoň tak dlouhá jako úsečka
AX.

Úloha 1. Sestrojte množinu vrcholů X všech trojúhelníků ABX,
které mají obsah aspoň 9 em?a zároveň mají právě jednu stranu dlouhou
nejvýše 5 cm.

Označíme-li symbolem vy výšku ke straně AB a písmenem S obsah
trojúhelníka ABX, platí

l

Z podmínky S Z 9 cm?plyne po dosazení za S, AB, že platí
vx Z 3 cm.
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Obr. 1

Protože strana AB je dlouhá 6 cm, požadujeme v úloze, aby platila.
právě jedna z nerovností

JAX|S5 cm, |BX| S 5 cm.
Hledaná množina je znázorněna na obr. 1 šrafováním. Přerušovanými

čarami (prázdnými kroužky) vyznačujeme ty oblouky (body), které
hledané množině nepatří.

Úloha 2. Sestrojte množinu vrcholů X všech trojúhelníků ABX, které
mají obsah nejvýše 9 cm*, právě dvě strany mají aspoň 5 em dlouhé
a právě jednu stranu nejvýš 5 cm dlouhou.

Protože je obsah A ABX nejvýše 9 cm?, je vy S 3 cm. Body X musí
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Obr. 3

VALAA

tedy ležet v pásu roviny s osou AB a šířkou 6 cm. Protože je AB —=6 cm,
požadujeme v úloze, aby platila právě jedna z konjunkcí

t((4X|>5em)A((BX|<5em),| ((AX|<5em)A((BX|>5em).
Body X, pro něž platí (| AX | —5 cm) A (| BX |< 5 em), hledané

množině nenáležejí, neboť jsou vrcholy trojúhelníků, které mají dvě
strany nejvýše 5 em dlouhé. Obdobně je třeba vyloučit body dalších
oblouků zobrazených kružnic.

Výsledek je nakreslen na obr. 2; hledaná množina je vyznačena šra
fováním, přerušením šrafů je ukázáno, že body přímky AB do množiny
nenáležejí.

Úloha 3. Sestrojte množinu vrcholů X všech trojúhelníků ABX, které
mají právě jeden vnitřní úhel o velikosti 45“.

Protože úhel 45“může mít vrchol v kterémkoliv z bodů A, B, X, bude
hledaná množina podmnožinou sjednocení polopřímek AS, BS, A,
BO a kruhových oblouků k, Z,z nichž je vidět úsečku AB pod úhlem 45“.
Z tohoto sjednocení musíme vyloučit body C, D, S, E, F, © a A, B.
Body C, D, S, E, F, © jsou totiž vrcholy trojúhelníků, které mají právě
dva úhly o velikosti 45“.

U posledních dvou úloh uvedeme jen výsledky, které získáte po ze
vrubném řešení.
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Úloha 4. Sestrojte množinu vrcholů X všech trojúhelníků ABX,
které mají právě jeden vnitřní úhel velikosti nejvýše 45“ (obr.4).

Úloha 5. Sestrojte množinu vrcholů X všech trojúhelníků ABX, které
mají právě dva vnitřní úhly velikosti nejvýše 45“ (obr. 5).

Sestavte úlohu, jejímž řešením bude některá jiná méně obvyklá mno
žina bodů roviny. Narýsovaná řešení úlohy zašlete redakci, nejzajíma
vější výsledky uveřejníme.

0 jedné nerovnosti pro součin obsahů
dvou trojúhelníků

Dr. LEO BOČEK, CSc., MFFUK Praha

Rovnoběžným průmětem trojúhelníku do roviny je opět trojúhelník,
pokud ovšem není směr promítání rovnoběžný s rovinou promítaného
trojúhelníku. Označme ABC promítaný trojúhelník a A'B'C* jeho
rovnoběžný průmět do roviny o. Je-li trojúhelník ABC pevně dán, mů
žeme se ptát, zda je možno rovinu o a směr promítání zvolit tak, aby
měl průmět A'B'"C*jisté vlastnosti, například aby byl shodný s dalším
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Obr. 1

daným trojúhelníkem UVW. Ukážeme sporem, že to obecně nejde.
Je-li totiž rovina o rovnoběžná s rovinou trojúhelníku ABC, je trojúhel
ník A'B'C" vždy shodný s trojúhelníkem ABC. V opačnémpřípadě veď
me vrcholy trojúhelníku ABC přímky rovnoběžné s průsečnicí roviny 0
a roviny trojúhelníku ABC. Alespoň jedna z nich protíná protější stranu
trojúhelníku ABC, nechť je to například ta, která prochází bodem A
(obr. 1). Její průsečík se stranou BC označíme D (bod D může případně
splynout s bodem B nebo C). Průmět D'" bodu D leží na úsečce B'C"
a je |AD| = |A'D"|, protože je AD || A'D' Zároveň je |AD|Z2r,
kde jsme r označili nejmenší výšku v trojúhelníku ABC a |A'D'|<S s,
kde je s nejdelší strana trojúhelníku A'B'C", který má být shodný s troj
úhelníkem UVW Je-li tedy největší strana trojúhelníku UVW menší
než nejdelší výška trojúhelníku ABC, pak není nikdy rovnoběžným
průmětem trojúhelníku ABC trojúhelník shodný s trojúhelníkem UVW
Zhruba řečeno,trojúhelník UVW nesmí být ve srovnánís trojúhelníkem
ABC přílhšmalý, má-li být jeho rovnoběžným průmětem.

Musíme tedy z našich požadavků slevit — zkoumejme, zda je možno
zvolit rovnoběžné promítání tak, aby průmětem daného trojúhelníku
ABC byl trojúhelník A"B'"C",který je podobný s daným trojúhelníkem
UVW Tato úloha je lehká, stačí zvolit trojúhelník A"B'C* podobný
trojúhelníku UVW tak, aby A = A",B = B' a aby body C, C*neurčova
ly s přímkou AB touž rovinu. Nyní stačí zvolit za průmětnu p rovinu
určenou body A", B", C*a za směr promítání směr přímky ČC.

Jiná je ovšem situace, požadujeme-li, aby se jednalo o kolmé promítá
ní. Nechť jsou tedy dány trojúhelníky ABC a UVW, je možno zvolit
rovinu o tak, aby kolmým průmětem trojúhelníku ABC do roviny o byl
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trojúhelník podobný s trojúhelníkem UVW% Předpokládejme, že se
nám podařilo takovou rovinu ©najít a označme a, b, c velikosti stran
trojúhelníku ABC, dále u, v, w velikosti stran trojúhelníku UVW a k
poměr podobnosti průmětu A"B"C"trojúhelníku ABC a trojúhelníku
UVW. Můžeme ještě předpokládat, že rovina o prochází jedním vrcho
lem trojúhelníku ABC (třeba bodem A), přičemž zbývající dva vrcholy
leží v témže poloprostoru ohraničeném rovinou p, jinak totiž stačí rovinu
o vhodně posunout. Označme ještě x, y vzdálenosti bodů B, C od roviny
o. Pak platí (obr. 2)

bž —y + k?v?,
© —1x2+ ku?

až = (y— 1)*+ k?u,

z poslední rovnice plyne
ty =y + 7+ ku —a?,

umocněním a dosazením za x*, yž z prvních dvou rovnic dostaneme

kA2 už v + 2 V W + 2 Wu? — už — v*— w*) — Zl*laž(— už + vž +

+ w?) + bříu? — v? + w*) + elu? + v — w")] + 2 a? db?+ 2 dž c*+
+ 2ažež — at — b* —1c*= 0. .

To je kvadratická rovnice pro k?,koeficient u k*je podle Heronova vzor
ce roven hodnotě 16P?, kde P je obsah trojúhelníku UVW, a podobněje
absolutní člen roven 16 ©?,kde je © obsah trojúhelníku ABC. Položme
ještě

R = až—už + vž + w?) + bř(už — v? + w*) + ež(už + 02 — w*?).

Dokážeme, že výraz R je vždy kladný. Není-li trojúhelník UVW tupo
úhlý, jsou hodnoty — už + v? + w?, už — v%+ w?, už +- vž — w? ne
záporné a nejvýše jedna z nich je rovna nule, je tedy R >>0. Je-li troj
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úhelník UV Wtupoůhlý s tupým úhlem například při vrcholu W, je
už + v? < wž. Zároveň je však w*< už | 2 uv - v? a podobně c*<
< až + 2 ab = bž.Proto je

R > a— už + vž+ w*) + bě(už—vž| w2)L (až+ 2ab -+ b?)(už
-+ vž — w?) = 2a%v?+ 2d?už + 2abluž |- vž — w?) > 2(av — bu)* Z

= 0.
V každém případě je tedy R >>0 a diskriminant uvažované kvadratické
rovnice se rovná čtyřnásobku výrazu Rž — 162P? ©?.Zatím jsme tudíž
dokázali: Je-li pravoúhlým průmětem trojúhelníku ABC trojúhelník
podobný trojúhelníku UVW, je číslok?řešenímnaší kvadratické rovnice,
která musí mít proto nezáporný diskriminant, tj. R*Z (16PÓ)*, a pro
tože R > 0, je tato nerovnost ekvivalentní s nerovností

(1) až(— už + v? + w?) + dř(už— vž + w?) + č*(už+ vž — w)z
= 16 PO.

Kdyby se nám podařilo dokázat, že tato nerovnost neplatí, pak bychom
věděli,že pravoúhlým průmětem trojúhelníku ABC není nikdy trojúhel
ník podobný trojúhelníku UVW. To se nám však nemůže podařit, proto
že platí tvrzení opačné: K trojúhelníku ABC lze vždy najít rovinu o
tak, že jeho kolmým průmětem do roviny © je trojúhelník podobný
trojúhelníku UVW. Důkaz tohoto tvrzení je poněkud složitější, nebude
me jej provádět. Víme však, že důsledkem tohoto tvrzení je platnost
nerovnosti (1). Na tuto pozoruhodnou souvislost poukázal americký
matematik D. Pedoeve svém zajímavém článku o geometrickém myšlení.
Ukazuje v něm, jak lze tuto úlohu i její důkaz dostat zobecněním úlohy,
ve které je trojúhelník UVW rovnostranný a uvádí přímý důkaz ne
rovnosti (1), při kterém užívá věty, která je u nás známa jako věta
Petrova-Langrova: Nechť jsou v rovině trojúhelníku ABC zvoleny body
A+, By, C1 tak, že trojúhelníky A,BCČ,AB,CČ,ABC; jsou podobnétroj
úhelníku UVW, přičemž body A, A, leží v opačných polorovinách
ohraničených přímkou BC, podobně body B, B, a C, C1. Pak středy
kružnic opsaných trojúhelníkům A,BC, AB,C, ABC, tvoří trojúhelník
také podobný trojúhelníku UVW Další americký matematik L. Carlitz
podal ryze algebraický důkaz nerovnosti (1)užitím kvadratických forem,
ani tento důkaz však není nijak jednoduchý. Poměrně jednoduše se dá
nerovnost (1) dokázat pomocí vektorového počtu: označme vektory
AB, BC, CA postupně c, a, b a podobně UV — w, VW = u, WU = v.
Pro obsahy P, © trojúhelníků ABC, UVW platí 2P = |a x b|, 20 =
= |u X v[, na pravé straně jsou velikosti vektorových součinů. Protože
je U + V+ W =0, je u? -v —w*= —2uv, kde uv je skalární sou
čin vektorů u, v. O skalárním a vektorovém součinu jste se mohli poučit
v článcích S. Horáka v tomto časopise. Nerovnost (1) můžeme přepsat
do tvaru
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Obr. 3 U
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(aa)(vv)+- (bb)(uu)—2(ab)(uy)Z 2ax bluxví

Vidíme, že ani levá, ani pravá strana nerovnosti nezávisí na umístění
trojúhelníku UVW vzhledem k trojúhelníku ABC. Můžeme proto před
pokládat, že jsme je umístili jako na obr. 3, tedy tak, aby platilo u = ka,
v = pa gb, k >>0, g > 0. Dosazením těchto výrazů do dokazované
nerovnosti dostáváme

|Jaj*|(g—kb —pa z 0.

Ihned je vidět, že tato nerovnost vždy platí, přičemžznaménko rovnosti
platí právě tehdy, když je vektor (g — k)b —pa nulový. Protože vekto
ry a, b jsou lineárně nezávislé (žádný z nich není násobkem druhého),
je vektor (g— k)b— pa nulový právě tehdy, když je p=0, g=Kk
a tudíž u —ka, v = kb. To však znamená, že jsou trojúhelníky ABC,
UVW podobné.

Nejjednodušší důkaz nerovnosti (1) dostaneme asi užitím kosinové
věty: označme v úhel v trojúhelníku ABC při vrcholu Č a obdobně
úhel v trojúhelníku UVW při vrcholu W Je pak c* = a? + d*— 2ab
„cos y, WŽ= už + v — 2 uv cos o, 2P = ab sin y, 20 — uv sing
a po dosazení nabývá nerovnost (1) tvaru

(av — bu)? + 2 adbuv[l — cos (y — )] = 0.

Protože cos(y —w) S 1, je tato nerovnost zřejměvždy splněna a rovnost
nastává právě tehdy, když je vy—pa současněa b = u:v, tedy právě
tehdy, když jsou trojúhelníky ABC a UVW podobné. Tento jednoduchý
důkaz způsobil, že se dostal do naší matematické olympiády jako úloha
IT. kola 29. ročníku pro kategorii A. Pokud soutěžící užili právě uvede
ného postupu, obstáli dobře. Přitom výrazy tvaru u? + v? — w* přímo
vybízely k užití kosinové věty. Většina však užila Heronova vzorce
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a snažila se dokázat nerovnost (1) jejím umocněním, což nevedlo k cíli.
Kromě toho zapomněliukázat, že R = 0,a jinak přeceneplatí ekvivalen
ce R Z 16 PO <> R? Z (16P)?.
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Jednoduchá konstrukce bodů hyperboly

Prof. EMIL KRAEMER, UK Praha

Hyperbola se obvykle definuje jako množina všech bodů v rovině,
z nichž každý má tuto vlastnost: Absolutní hodnota rozdílu jeho vzdá
lenosti 74,r, od dvou různých (pevných) bodů F', G této roviny je rovna
kladnému číslu 2a. Podle této definice lze sestrojit každý bod hyperboly
jako společný bod dvou kružnic; jejich středy jsou pevné body F, G
(ohniska hyperboly) a pro jejich poloměry 74,r, platí rovnost [74— 7| =
= 2a. Odvodíme však jinou konstrukci bodů hyperboly; je jednodušší
a pro grafické provedení vhodnější.

Z definice hyperboly plyne, že je souměrná podle dvou vzájemně
kolmých přímek 0,, 0, (os hyperboly) a podle jejich průsečíku S (středu
hyperboly). Hlavní osa 0, prochází ohnisky F, G a protíná hyperbolu
ve dvou různých bodech A, B (vrcholechhyperboly); přitom je SA<SF
(obr. 1). Hyperbola má dvě asymptoty; jsou prodloužením úhlopříček
obdélníku (speciálně čtverce), jehož střední příčky jsou úsečky AB, CD
o velikostech |AB| = 2a, |CD| = 2b. Kružnice opsaná tomuto obdélníku
(čtverci) prochází ohnisky F, G.

Zvolme ortonormální soustavu souřadnic tak, aby její osy «, y po
řadě splynuly s osami 0, 0, hyperboly. Potom má hyperbola rovnici

bžx* — ažy? —=a?b? (1)

a její asymptoty mají rovnice
b b
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Budiž P[r, y] libovolný bod hyperboly ležící mimo hlavní osu 04;podle
(1) je potom

až
X2= a?==O (3)

Veďme bodem P přímku p || 0, a sestrojme po řadě její průsečíky O,
© s osou 0, a s jednou asymptotou hyperboly (obr. 1). Potom bod (©
má touž souřadnici y jako bod P; jeho první souřadnice g má tu vlast
nost, že je |g| — |O00|.Protože bod Ó[g, y] je bodem asymptoty hyper
boly, je podle (2)

b?2

y = m až,

takže je
až

S=3Y (4)

Sestrojme pravoúhlý trojúhelník ASR, jehož odvěsny mají velikosti
LAS|= a, |BS| = |g| — [00|; na obr. 1 je bod R sestrojen uvnitř polo
roviny 0,P. Podle Pythagorovy věty a podle (4) je

RAI= až “RAF=a T724- (5)

250



459

o,

Mol

DI C OD

24 M P
Obr. 2

Z (3) a (5) plyne, že pro první souřadnici r bodu P[g, v] hyperboly platí
OP = i| =|RA]

Každý bod P 3 A, P 5 B hyperboly lze tedy sestrojit jako průsečík
přímky p s přímkou p' || 0, mající od osy 0, vzdálenost |RA|. Protože
každá přímka p || 0, protíná hyperbolu (tj. existuje na ní bod P hyper
boly), platí tato věta o konstrukci bodů hyperboly :

Nechť hyperbola s hlavní osou 0, a s vedlejší osou 0, má vrcholy A, B
a hlavní poloosu a. Sestrojme libovolnou přímku p||04, p 7504, její
průsečíky O, © s osou 0, a s asymptotou hyperboly; sestrojme přímku
p'||o0, tak, aby vzdálenost rovnoběžek p', 0, byla velikostí přepony
pravoúhlého trojúhelníku, jehož odvěsny mají velikosti a, |O©|. Potom
průsečík P přímekp, p' je bodem hyperboly.

Při provádění konstrukce je vhodné sestrojit ihned ke zvolené přímce
p přímku p, k ní souměrně sdruženou podle osy 0, a potom sestrojit obě
přímky p', py, které jsou rovnoběžné s osou 0, a mají od ní vzdálenost
uvedenou v předešlé větě. Tak dostaneme čtyři různé body hyperboly
(obr. 1).

Poznámka. Jestliže hyperbola je rovnoosá (b = a), jsou její asymptoty
vzájemně kolmé. V tomto případě je |©£OS©| — |X O0058|= 457, takže
pravoúhlý trojúhelník OS je rovnoramenný (obr. 2). Je tedy |OS| =
= [00|, ale zároveň je |O©| — |RS|. To však znamená, že bod R ležící
uvnitř poloroviny 0,P splývá s bodem Ó. Potom je |RA| = |04| =
= [OP|, takže bod P je průsečíkem přímky p || 0, s kružnicí, která je
opsána kolem bodu R = O tak, že prochází body A, B.
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Obr. 3

Úloha. V rovině jsou dány dvě různoběžky m, n s průsečíkem S
a bod P mimo ně ležící. Sestrojte hyperbolu, která má asymptoty m, n
a jejímž bodem je daný bod F.

Řešení. Asymptoty jsou souměrně sdruženy podle os hyperboly.
Proto sestrojíme osy čtyř úhlů, ve které přímky m, » rozdělují rovinu;
sjednocením těchto os jsou přímky 0,, 02. Jestliže hledaná hyperbola
existuje, má osy v přímkách 04, 0,. Hlavní osou 0, je ta přímka, jejíž
část náleží témuž úhlu sevřenému přímkami m, » jako daný bod P.
Je-li P bodem přímky 0,, je už vrcholem hledané hyperboly, která je
tím určena; její další body sestrojujemekonstrukcí popsanou ve výše
uvedené větě.

Nechť tedy bod P není bodem přímky 0, (obr. 3). Veďme jím přímku
p || 04a sestrojme po řadě její průsečíky O, Ó s přímkou 0, a s přímkou
m; zřejměje O0 < OP. Lze tedy sestrojit pravoúhlý trojúhelník ASR,
jehož odvěsna SR je částí přímky 0, a je shodná s úsečkou O© a jehož
přepona RÁ je shodná s úsečkou OP. Takto sestrojený bod A je vrcho
lem hledané hyperboly. Důkaz plyne z toho, že daný bod P lze sestrojit
jakožto bod hyperboly, která je určena asymptotami m, n a vrcholem A,
a to konstrukcí popsanou ve výše uvedené větě.

Poznámka. Jsou-li dané přímky m, n vzájemně kolmé, pak sestrojíme
vrcholy A, B hledané hyperboly jako průsečíky přímky 0, s kružnicí
opsanou kolem bodu O poloměrem r = [OP|; viz obr. 2.
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fyzika

Integrovaná optika

ERNDr. Ing. JAROSLAV POSPÍŠIL, CSc., UP Olomouc

1. Úvod

Integrovaná optika je moderní vědecká a technická disciplína, zalo
žená na šíření optického záření (světla) v tenkovrstvých optických
elementech a soustavách. Zabývá se vlastnostmi aktivních i pasívních
tenkovrstvých světlovodů a funkčních tenkovrstvých optických soustav
(optických obvodů neboli optických schémat).

2. Některé základní pasivní tenkovrstvé světlovody a elementy integrované
optiky

Základními součástmi obvodů integrované optiky jsou pasívní tenko
vrstvé světlovody.Základním předpokladem správné funkce světlovodu
je existence intenzívního, usměrněného a koherentního optického záření.
Tyto požadavky splňuje laserové záření. Využití kovového vlnovodu,
běžného pro šíření radiových elektromagnetických vln, je v případě
optického záření zvláště nevýhodné proto, že takový vlnovod s nezbyt
nými malými příčnými rozměry (řádověmikrometry) silně optické záření
pohlcuje. Teoretické a experimentální výzkumy ukázaly, že problém
vlnovodů pro optické vlny může být úspěšně řešen jen na základě plo
chých tenkovrstvých dielektrických nebo polovodičových vlnovodů,
což jsou tenkovrstvé analogy vláknových optických vlnovodů ve vlákno
vé optice. Na obr. 1 jsou znázorněny tři příklady konstrukce pasívního
tenkovrstvého dielektrického světlovodu (n, a 3 jsou absolutní indexy
lomu světlovodu a podložky, L —=2 / je tloušťka světlovodu a ď je jeho
šířka; rozsahy parametrů bývají L = (0,3 až 10) um, ď = (3 až 100) um
a An/m as 107? až 107*,kde An/n = (nz — g/m).

Látek,z kterých sesvětlovody vyrábějí, je mnoho. Patří k nim například
amorfní látky (sklo, křemen), organické látky (fotoresist, organosilikon,
epoxydová smůla), elektro a magnetooptické látky (například granát)
a polovodičové látky (např. GaAs, ZnS).

Šíření optického záření světlovodem si lze jednoduše představit jako
sled úplných odrazů na jeho stěnách (obr. 2). Aby nedocházelo k lomu
optického záření, je index lomu vlnovodu vždy větší než index lomu
prostředí, která jej obklopují. Záření musí přitom dopadat na stěny
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Obr. 1 světlovod podložka světlovod
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ní > prostředí

světlovod
c)

světlovody

světlovod

VADU en
Obr. 2 Obr. 3

podložka

světlovodu pod úhlem dopadu větším, než je mezný (kritický) úhel dopa
du. Koherentní optické záření se šířísvětlovodem ve formě jednoduchých
(harmonických) vln (modů). Zpravidla je žádoucí, aby se celá energie
záření dané frekvence soustředila v základním modu. Vhodnou volbou
tloušťky světlovodu a profilu indexu lomu světlovodu a okolí lze dosáh
nout toho, aby pro mody vyšších řádů (které dopadají na stěny světlo
vodu pod menším úhlem dopadu, než je mezný úhel dopadu) nebyla
splněna podmínka pro úplný odraz, čímž dochází k jejich vyzařování
stěnami světlovodu ven.

Optický vlnovod (světlovod) se liší od kovového vlnovodu, užívaného
například pro centimetrové pásmo elektromagnetických vln, tím, že
v závislosti na profilu indexu lomu vlnovodu proniká u optického vlno
vodu část elektromagnetické energie do jeho okolí. Tohoto jevu se využí
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vá pro elektromagnetickou vazbu mezi vlnovody (popřípadě pro jejich
buzení). Na obr. 3 je schematicky znázorněn jednoduchý větvicí element,
který zajišťuje přechod optického záření z jednoho na druhý světlovod
vlivem elektromagnetické vazby mezi nimi. Je totiž zjištěno, že když
vzdálenosti mezi světlovody jsou stejné, pak je na některé vlnové délce
možný úplný přechod optického záření z jednoho na druhý světlovod.
Nejsou-li vzdálenosti stejné, pak dochází jen k částečnému přechodu.
Vzdálenosti mezi světlovody lze zjistit pokusně.

Efekt hranolu k odklánění světelného paprsku lze realizovat tehdy,
když na příslušné části světlovodu je nanesena doplňující tenká vrstva
z téže látky, z jaké je dielektrický světlovod, ve formě trojúhelníku.
Účinek této doplňující vrstvy je způsoben závislostí rychlosti světla
(optického záření) na tloušťce světlovodu.

Čočkový efekt vzniká tehdy, když je zajištěna plynulá (gradientní)
změna indexu lomu v průřezu světlovodu. Efekt spojné čočky zajišťuje
plynulé zmenšení indexu lomu od středu světlovodu k jeho krajům
(obvykle podle zákona blízkého k parabolickému). V takovém světlovodu
se nemeridiální paprsky šíří podél osy světlovodu po vinuté křivce.
Kousek takového světlovodu působí jako spojná čočka. Nastává tzv.
samofokusace a takové vlnovody se nazývají selfoky neboli gradientní
světlovody(z anglického self — sám a focus = ohnisko). Při opačné ply
nulé změněindexu lomu dostáváme rozptylný selfok.

Změny smyslu šíření optického záření (světla) v opačný (efekt zrcadla)
lze získat tak, že se na jedné stěně světlovodu zhotoví ohybová rovinná
mřížka, například podle obr. 4. Je zjištěno, že když mřížka obsahuje
několik set vrypů, pak světelný tok, šířící se světlovodem, může změnit
svůj smysl šíření v opačný.

Buzení svěťlovodu(tj. zavedení optického záření do světlovodu) lze
realizovat několika způsoby, z nichž některé jsou znázorněny na obr. 5.
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Postupně jde o čočkový, hranolový a mřížkový vstup (obr. 5a, 5b a 5e).
Perspektivní je světlovodový vstup optickým vláknem s klínovým
začátkem plošného tenkovrstvého světlovodu (obr. 5d). Spojení mnoho
modového optického vlákna s mnohomodovým tenkovrstvým světlo
vodem lze též realizovat spojením optického vlákna a vlnovodu na části
jeho délky dotykem pomocí fotoresistu (obr. 5e).

3. Některé tenkovrstvé aktivní elementy oplických integrovaných schémat

Při konstrukci tenkovrstvéholaseru (laseru na tenkovrstvé bázi optic
kého vlnovodu) je nezbytné, aby část vlnovodu tvořila aktivní prostře
dí, vyzařující stimulované (vynucené) optické (laserové) záření. Na obr. 6
je schematicky znázorněno uspořádání jednoho z typů tenkovrstvého
laseru, tzv. tenkovrstvéhoprstencovéholaseru. AV je tenká aktivní vrstva
vyzařující laserové záření vz, bz je budicí (excitační) optické záření
(dusíkového nebo neonového laseru) a HR je pomocný hranol k vyvedení
produkovaného laserového záření žádanými směry. Optický rezonátor
laseru (nezbytný pro jeho činnost) je tvořen odraznými stěnami aktivní
átky AV na skleněném válcovém jádru SJ. Aktivní látku tvoří barvivo
rodamin 6 Ž v polyuretanové vrstvě. Při koncentraci 0,02 kmol/m*
rodaminu 6 Ž v polyuretanové prstencové vrstvě tloušťky 1,2 um
na skleněném válcovém jádru průměru 6 mm a při buzení aktivní vrstvy
zářením neonového laseru mělo produkované kvazimonochromatické
(skoromonochromatické) laserové záření dominantní (střední) vlnovou
délku 540,1 nm.

K významným úspěchům posledních let patří vytvoření tenkovrstvých
polovodičovýchlaserů. Jeden z nich využívá struktury GaAlAs jako aktiv
ního prostředí a optický rezonátor (kladná zpětná vazba) laseru je tvořen
ohybovou optickou mřížkou ve funkci zrcadla.
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Obr. 6

Spojení tenkovrstvého laseru s tenkovrstvým světlovodem je možné
zajistit přímým přechodem aktivní oblasti laseru ve světlovod. Též lze
využít klínové soustavy k vazbě. Při tom aktivní oblast laseru a světlo
vod mohou být z různých látek a v různých úrovních.

Problémy spojené s realizací detektorů optického záření (fotopřijímačů)
pro integrovanou optiku jsou jednodušší než problémy spojené s reali
zací tenkovrstvých laserů, protože v mnoha případech praxe se nevyža
duje koherentní detekce, kdežto koherentní generace optického záření
je vždy nezbytná. Dále odpadá problém spektrálního přizpůsobení,
tak potřebného při vazbě laseru s vlnovodem. Přesto však i výroba ten
kovrstvých fotopřijímačů, spojených s dalšími elementy, je složitým
fyzikálním a technologickým problémem.

K realizování modulátorů (zařízení k modulaci optického záření)
a deflektorů(zařízeník odklánění světelných paprsků) se využívá mnoha
různých fyzikálních efektů. Například tzv. akustickooplický deflektor
a modulátor je založen na působení akustického (ultrazvukového) vlnění
na prostředí vlnovodu, jímž se šíří optické záření. Vlivem periodických
změn indexu lomu prostředí účinkem periodického akustického vlnění
se z prostředí vytvoří s časem periodicky proměnná optická mřížka.
Tato mřížka jednak ohýbá optické vlnění (působí tedy jako deflektor)
a jednak ovlivňuje amplitudu (intenzitu), popřípadě při vhodném
uspořádání i frekvenci optického záření (působí jako amplitudový nebo
frekvenční modulátor).

Byly též sestrojeny modulátory s vrstvou kapalného krystalu (např.typuMBBBo tloušťceasi6um),pracujícínaprincipuelektrohydrody
namického efektu (vlivem elektrického pole se mění uspořádání a orien
tace molekul kapaliny), nebo polovodičovémodulátory,využívající elektro
optického efektu v přechodech p-n (popřípadě p-i-n), tj. efektu spočí
vajícího ve změně koncentrace volných nosičů náboje vlivem elektrické
ho pole, čímžse mění permitivita, a tedy i index lomu v oblasti zmíněného
přechodu. Též lze využít tzv. Keldyšova — Francova efektu (zvětšení
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tlumení vlivem silného elektrického pole v polovodiči) k realizování
modulátoru optického záření.

4. Poznámky k technologu tenkovrstvých elementů a optických integrovaných
schémat

Perspektivy a problémy integrované optiky jsou úzce spojeny pře
devším Stechnologií tenkovrstvých elementů a optických integrovaných

vodičového směru integrované optiky závisí především na úspěšné syn
téze nezbytných látek a na získávání mnohovrstvých struktur. Základní
látkou pro monolitické optické integrované obvody je arsenid galia
GaAs, například v struktuře GaAs-InAs nebo ve struktuře GaAs-AlAs
či InGaAs, popřípadě GaAlAs atd.

Využívané metody vytváření tenkovrstvých struktur integrované
optiky těží jednak z postupů zavedených v křemíkové mikroelektronice
a jednak z nových postupů, specifických pro optická integrovaná
schémata. Vývoj nových postupů byl vynucen velkými nároky na ho
mogenitu vrstev, přesnost výroby malých (submikronových) elementů
požadovaných geometrických tvarů, velkou propustnost vwlnovodů,
velkou účinnost tenkovrstvých aktivních elementů a na další parametry
optických integrovaných schémat a elementů.

K moderním technologickým postupům patří tzv. holografickáfoto
litografie,která je zvláště vhodná k vytváření potřebného nákresu optic
kého integrovaného schématu, což je obecně obtížný problém, a to proto,
že rozměry mnohých elementů musí být menší, než je délka vlny využi
tého optického záření. Princip holografické fotolitografie spočívá ve vy
užití interference dvou rovinných svazků optického zářeníod vhodného
laseru v holografickém uspořádání. Výsledkem interference obou svazků
jsou interferenční struktury (proužky) realizující jemné obvody a elemen
ty integrované optiky.

5. Závěr

Integrovaná optika je perspektivním oborem s velkým využitím
v různých vědeckých a technických disciplínách. Umožňuje další roz
šíření mikrominiaturních integrovaných zařízení, založených na kombi
naci tenkých vlnovodů a tenkých optických a optoelektronických
elementů a soustav.
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Nový test obecné teorie relativity

RNDr. LEOŠ DVOŘÁK, UK Praha

Obecná teorie relativity, vytvořená před více než šedesáti lety Alber
tem Einsteinem [1], je teorií, popisující gravitaci a s ní spojené efekty
podstatně přesněji a dokonaleji než klasická teorie Newtonova. Přitom
odchylky od Newtonova zákona jsou tím větší, čím silnější je gravitační
pole. V případě extrémně silných polí pak obecná teorie relativity před
povídá jevy v klasické teorii zcela neznámé — gravitační kolaps a černé
díry. Právě tyto jevy jsou středem zájmu v moderní relativistické
astrofyzice.

Abychom však důsledkům teorie mohli důvěřovat, je nutno ji ověřovat
experimenty a pozorováním. Známé tři „klasické“ testy obecné teorie
relativity se však týkají pouze jevů v rámci sluneční soustavy, v níž
existuje jen slabé gravitační pole. Odchylky od Newtonovy teorie jsou
tedy nepatrné a k jejich měření je třeba značně přesných pozorování
či experimentů. (Relativistický posuv perihelia Merkura je pouze 43"
za století, ohyb světelných paprsků v blízkosti Slunce max. 1,75“
a hodnota gravitačního rudého posuvu v gravitačním poli Zeměv pokusu
Pounda a Rebky řádově 10715.)Koncem 60. let přibylo ke zmíněným tes
tům ještě měření zpoždění radarového signálu v gravitačním poli, ant
tento test však nevychází za hranice slunečnísoustavy. IIkdyž tedy uve
dené testy potvrzují podle současných měření obecnou teorii relativity
s přesností lepší než 1 %, jde o ověření pouze pro slabé gravitační pole.
Některé další, „jemnější“ efekty předpovídané obecnou teorií relativity
pak za současného stavu experimentální techniky nelze v rámci sluneční
soustavy ověřovat vůbec.

Podmínky, které neexistují ve sluneční soustavě, mohou existovat.
v jiných vesmírných objektech. Místo soustavy Slunce —.Merkur by
zřejmě k ověřování relativistických efektů byla mnohem vhodnější
dvojhvězda, jejíž složky by obíhaly blízko sebe. Pokusme se odhadnout,
jaká by asi měla být vzdálenost složek dvojhvězdy, aby se efekty teorie
relativity znatelněji projevily. Nepůjde nám ovšem o případ čistě rela
tivistický — budeme předpokládat, že obě složky dvojhvězdy se pohy
bují rychlostmi značně menšími než rychlost světla a že gravitační pole
nedosahuje extrémních hodnot. Pak můžeme k výpočtu pohybu složek
použít v prvním přiblížení známých vztahů klasické mechaniky a New
tonova gravitačního zákona. Efekty teorie relativity budou k tomuto
pohybu představovat jen malé opravy.

Předpokládejme pro jednoduchost, že obě složky dvojhvězdy mají
stejnou hmotnost M a že tato hmotnost je zhruba rovna hmotnosti
SlunceMo = 2.10%kg, tj. Mo S M. Dále předpokládejme,že sepohybu
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Obr. 1 vw

jí kolem společného těžiště po kruhové dráze poloměru r. (Vzdálenost
složek je tedy d = 2 r, viz obr. 1.) Obě složky považujme za hmotné
body; rychlost jejich pohybu označme v. Při daných zjednodušujících
předpokladech lze lehce nalézt vztah mezi rychlostí v a vzdáleností slo
žek ď, využijeme-li faktu, že velikost odstředivé síly F, se musí rovnat
velikosti přitažlivé síly gravitační Fg; Fgo—Fy.
Je

F,=MŽ =2M (1)

Four (2)
z čehož T 8)
kde »«je gravitační konstanta (« —6,67.107**N.kg-2.m?).

Jak odhadnout velikost relativistických efektů? Nabízí se možnost
porovnat rychlost složek v s rychlostí světla c. V případě oběhu Merkura
kolem Slunce je poměr vyje řádu 1077 (vy je rychlost Merkura). Aby
v námi uvažované „„vhodné“ dvojhvězdě byly relativistické efekty
významnější, požadujeme, aby např.

. A 107 (4)

(Mírou odchylek obecné teorie relativity od Newtonova gravitačního
zákona je poměr «+M/(c?d). Z (3) a (4) plyne, že tento poměr má v našem
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případě hodnotu řádu 107%.)Dosazením číselných hodnot a (4) do (3)
můžeme pak určit vzdálenost obou složek jako

d A 109 km. (5)

Uvědomíme-li si, že poloměr Slunce je asi 6.105 km, vidíme ihned, že
dvojhvězda, v níž by relativistické efekty měly námi požadovanou
velikost, nemůže být tvořena „obyčejnými““ hvězdami, podobnými
našemu Slunci. Nejenže by totiž zdaleka neplatil náš předpoklad, že obě
složky lze považovat za hmotné body, ale v důsledku slapových sil
by se ve skutečnosti obě hvězdy slily v jediný útvar (nazývaný astrono
my „„hvězdnýkoláč““).Musí tedy jít o bílé trpaslíky (kteří mají poloměr
řádu desítek tisíc kilometrů) nebo raději o neutronové hvězdy (s polo
měrem řádu desítek km).

Vypočtěme ještě energii a periodu oběhu takového systému. Pro
určitost předpokládejme, že poloměr dráhy je

r = 10%m= 10 km (6)
a hmotnost složek

M=14Mo. (7)
(1,4Mo je právě asi horní hranice hmotnosti bílých trpaslíků —neutro
nové hvězdy mohou mít i hmotnosti vyšší.) Celková energie systému je
součtem kinetické energie obou složek

1

kin = 2.7 Kv = Mý (8)

a gravitační potenciální energie, která je pro dva hmotné body o hmot
nostech M ve vzdálenosti ď dána vztahem

4M?
10 (9)EBr=—

takže
M?

E = Exin + Bgr = Mě — (10)

Dosazením (3) do (10) lze celkovou energii vyjádřit buď pouze pomocí
rychlosti nebo pouze pomocí vzdálenosti složek:

M?= — 2—
E Mv od (11)

Celková energie je záporná, neboť systém je gravitačně vázaný (složky
se nemohou „samy od sebe““,bez dodání vnější energie, rozletět do ne
konečna). Dosazením číselných hodnot (6), (7) do (11) dostaneme hodno
tu energie „„našeho““konkrétního systému:

E == — 13.104J. (12)
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(V absolutní hodnotě je to právě energie, kterou bychom museli systému
dodat, aby se jeho složky mohly navzájem vzdálit do nekonečna.)

Vypočtěme ještě periodu oběhu složek. Zřejměje

T 2nr„nd (13)
v v

a využitím (3) lze (13) přepsat na tvar
2d

T=n ZM (14)

Vyjádříme-li z (11) vzdálenost ď a dosadíme ji do (14), můžeme periodu
oběhu vyjádřit i pomocí energie systému:

B „
T = SM (—E)? (15)

Konkrétní hodnota periody oběhu pro uvažovaný systém je

T'— 2,9.10+ s. (16)

K čemu je dobré vyjádření periody pomocí energie (vztah (15))?
Vidíme z něj, že mění-li se energie systému dvojhvězdy, mění se nutně
i perioda oběhu složek. A zde se dostáváme k velice důležitému efektu,
který může být novým testem obecné teorie relativity. Podle obecné
teorie relativity totiž systém dvojhvězdy vysílá gravitační záření.
Toto gravitační záření odnáší s sebou energii, takže energie systému
dvojhvězdy klesá. V důsledku toho se podle vztahu (15) musí měnit
i perioda oběhu. Změny periody oběhu je však možno zjišťovat pozorová
ním a porovnávat tak teoretické předpovědi obecné teorie relativity
se skutečným chováním systému.

Jak spočíst rychlost změn periody oběhu, známe-li výkon gravitační
ho záření, vyzařovaný systémem% Derivujeme-li obě strany rovnosti
(15) podle času, dostáváme

T„| M| ©a 74|CB| a (17)
dT dE

Pra je rychlost změny periody oběhu, ——rychlost změny energie systédř

mu — tedy záporně vzatý výkon P, vyzařovaný systémem:
díZ —P
A (18)

Obecná teorie relativity předpovídá, že výkon, vyzářený námi uvažo
vaným systémem ve formě gravitačních vln, je

262



4 x*M5pZ 19
po dosazení číselných hodnot pak

P 5,6.10*W. (20)

Na první pohled se vyzařovaný výkon může zdát vysoký, ve srovnání
s celkovou energií (12) systému je však velmi malý. Ostatně dosazení
(20) do (17) (s využitím (18)) dá pro rychlost změny periody hodnotu

dT
——— —— — —13ap = 910%, (21)

která ukazuje, že diskutovaný relativistický efekt má „téměř zanedba
telnou““velikost. Za rok se perioda oběhu systému zkrátí vlivem gravi
tačního záření o zhruba 6 mikrosekund.

Situace je příznivější, pokud dráhy obou složek nejsou kruhové, ale
eliptické. V takovém případě je totiž gravitační záření, vyzařované
systémem, značně (např. o řád) intenzivnější, a rychlejší je tedy i změna
periody. Metody, umožňující změřit změny periody, musí být ovšem
1 v tomto případě velmi přesné.

AŽdosud jsme zde hovořilio hypotetickém systému dvojhvězdy, který
„by se nám hodil“ pro ověřování relativistických efektů. Podobný
systém však již byl nalezen. Roku 1974 byl objeven pulsar označovaný
jako PSR 1913 + 16. (Pulsary jsou rotující neutronové hvězdy, vysíla
jící v přesných časových intervalech radiové signály — viz [2].) Proká
kázalo se, že tento pulsar je složkou dvojhvězdy [3], jejíž druhou složkou
je též kompaktní objekt (nejpravděpodobněji rovněž neutronová
hvězda). Po čtyřech letech pozorování a měření přesných časů příjmů
signálů pulsaru mohl J. H. Taylor z University v Massachusetts se sku
pinou spolupracovníků určit řadu parametrů této dvojhvězdy. K nej
významějším výsledkům patřilo právě ověření výše diskutovaného
efektu změny periody oběhu v důsledku ztrát energie gravitačním zá
řením.

Parametry systému, jehož složkou je pulsar PSR 1913+ 16,jsou zhru
ba takové, jaké jsme uvažovali v předchozím teoretickém rozboru:
hmotnosti obou složek asi 1,4 Mo, perioda oběhu T — 27 900 s, vzdále
nost obou složek „„vprůměru““ v 2.10%km. Dráhy složek ovšem nejsou
kruhové, ale eliptické, a to s poměrně značnou výstředností. Obecná
teorie relativity předpovídá při pozorované výstřednosti drah výkon
vyzařovaný systémem ve formě gravitačních vln asi 12 x větší, než je
dán vztahem (20). Tomu odpovídá rychlost změny periody asi

) — —2,4.10-22. (22)di OTR

203



(Pozn.: Vztah (15), odvozený zde pouze pro kruhové dráhy, platí i v pří
padě drah eliptických. V (19) je za d třeba dosazovat dvojnásobek délky
hlavní poloosy dráhy a výkon ještě násobit faktorem, závislým na vý

dT

střednostidráhy.) Pozorovanárychlost změnyperiody (9) je s teoPOZ
retickým výsledkem ve velmi dobré shodě:

dT dT—|| =(13+03)|-23
dt| + l diJm

Pokud bychom pochybovali, že uvedený výsledek lze označit za velmi
dobrou shodu, musíme si uvědomit, že z mnoha jiných teorií gravitace
plyne pro daný efekt hodnota řádově odlišná. Řádově odlišná (nižší)
hodnota plyne i z jiných vysvětlení změn periody oběhu, případně jde
o vysvětlení uměle vykonstruovaná a velmi nepravděpodobná.

Z analýzy provedených měření plynou i hodnoty dalších parametrů,
charakterizujících relativistické efekty. Tak například úhlová rychlost
posuvu periastronu (tj. bodu, v němž jsou obě složky k sobě nejblíže)
činí asi 4,2“ za rok. Porovnání s již výše zmíněnou rychlostí posuvu pe
rihelia Merkura ukazuje, že relativistické efekty jsou v systému pulsaru
PSR 1913 -+ 16 opravdu podstatně významnější než ve sluneční sousta
vě. Důležité jsou i parametry, charakterizující gravitační rudý posuv
a další odchylky od klasické Newtonovy teorie. (Ve skutečnosti totiž
i nezávislé určení hmotnosti obou složek systému bylo provedeno z pa
rametrů, vyjadřujících relativistické efekty.)

Výše diskutovaná shoda teoreticky předpověděných a naměřených
změn periody je však výsledkem nejvýznamnějším. Znamená zcela nový
test, který zřejmě umožní vyloučit řadu dosud nevyvrácených teorií
gravitace. Obecná teorie relativity je naopak (podle dosavadních vý
sledků) tímto novým testem opět potvrzována. Navíc uvedený výsledek
představuje vlastně nepřímý důkaz existence gravitačních vln. A proto
že známé pokusy J. Webera se dnes obecně nepovažují za úspěšnou
detekci gravitačních vln, je zkracování periody oběhu pulsaru PSR
1913 —-16 vlastně prvním důkazem existence gravitačního záření vů
bec.

Literatura :

[1] Dvořák L.: Rozhledy MF, ročník 1978—79, č. 9, 396
[2] Ginzburg V. L.: Astrofyzika, ALFA, Bratislava, 1979
[3] Bičák J.: Československý časopis pro fyziku A 45 (1975), č. 6, 628
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Orientace jader

Ing. PAVEL BRADA, ČVUTPraha, ing. MIROSLAV FINGER, CSc., MFFUK Praha

V tomto článku se budeme zabývat chováním atomového jádra
v magnetickém poli, magnetickým momentem jádra a jednou metodou,
pomocí které lze tento magnetický moment měřit.

Magnetka kompasu, na kterou působí magnetické pole Země, se orien
tuje ve směru sever-jih. Analogický jev lze pozorovat i u atomových
jader umístěných v silném vnějším magnetickém poli.

Nejdříve si zavedeme pojem spinu jádra. Podobně jako má Země svůj
vlastní moment hybnosti (který vzniká rotací Země kolem vlastní osy),
má také svůj vlastní moment hybnosti atomové jádro. Budeme ho zna
čit I. Možné hodnoty vlastního momentu hybnosti však nejsou spojité,
ale mohou podle zákonů kvantové mechaniky nabývat pouze určitých
velikostí, a to

H=VIT+1V$ (1)
kde G —h/2x, h —Planckova konstanta.

VeličinaI, která se nazývá spin jádra, může nabývat pro jádro se su
dým hmotnostním číslempouze hodnot 0, 1, 2, 3,... a pro jádro s lichým
hmotnostním číslem hodnot 1/2, 3/2, 5/2,... Každému jádru tedy při
pisujeme určitou hodnotu spinu Z.

S existencí spinu jádra je spojena též existence magnetického momentu
jádra. Magnetka kompasu kolem sebe vytváří vlastní magnetické pole,
které interaguje s magnetickým polem Země. Kolem atomového jádra
také vzniká magnetické pole, které je způsobeno pohybem nabitých
částic, ze kterých se jádro skládá. Magnetický moment jádra 4 má směr
a [orientaci odpovídající tomuto magnetickému poli a potenciálníVV?
energie E jádra ve vnějším magnetickém poli o indukci B je potom

B = —nu.B=— |u|.|B).cosŮ, (2)
kde úhel V je úhel mezi vektory B a u.
Potencionální energií zde rozumíme práci, kterou musíme vykonat,
abychom jádro otočili z polohy, ve které je vektor u kolmý k vektoru B,

do polohy,ve které vektory u a Bsvírají úhel0. Pro $€ (o, 3] je B<0

(energii odebíráme), pro vež- a) je E > O0(energii musíme dodat),

pro V = 3 je E —0. O vektorech u a I předpokládáme, že mají stejný
směr.
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Obr. 1 |

Umístíme-li soubor jader určitého izotopu se spinem / do magnetické
ho pole o indukci B, nebudou se jádra orientovat tak jako magnetka
do směru B, ale zorientují se do 2/ -+ 1 směrů tak, aby průmět vlastního
momentu hybnosti jádra do směru B nabýval pouze hodnot

Iz — m.)

kde m je magnetické kvantové číslo, které může nabývat hodnot —I,
—I+1, —I +2...... „,I —1, I. Zvolme osu z procházející daným
jádrem a orientovanou ve směru vektoru B. Situaci pro I —1 vidíme
na obr. 1. Jádra se mohou orientovat do 2/ + 1, tj. do 3 směrů, pro které
platí, že cospJE— 7Dm

M Va+b5. VIGTD
Vektory I přitom rotují kolemvektoru B tak, že vytvářejí plášť kužele
s vrcholovým úhlem 20. Magnetickým momentem jádra běžněrozumíme

(5)
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nikoliv absolutní hodnotu vektoru 4, nýbrž maximální průmět tohoto
vektoru do osy z (viz obr. 1), to jest při m = I. Platí

jajI 4VD ©
Jak patrno z obr. 1, určitá část jader sledovaného souboru se tedy zorien
tuje do stavu s m = 1, další část se zorientuje do stavu s m = 0 a zbytek
do stavu s m = —1. Nyníjde o to, jaké budou mít jednotlivé stavy
zastoupení, tj. kolik jader bude ve stavu pro » = 1, ve stavu pro m = 0
a ve stavu pro m ——1. Pravděpodobnost obsazení jednotlivých stavů
Pím) (což představuje zlomek, ve kterém je v čitateli pravděpodobný
počet jader ve stavu m a ve jmenovateli je počet všech jader souboru),
závisí na potenciální energii B(m) jádra v m-tém stavu podle vztahu,
který se nazývá Boltzmannovo rozdělení:

E(m)

Pím) =c.e ** (5)

u = 4.003 d =

kde k —Boltzmannova konstanta, 7 je absolutní teplota, ve které
soubor jader je a c je normovací konstanta, která zaručuje, že
úhrnná pravděpodobnost výskytu jádra v některém z jeho možnýchI
stavů se rovná jedné: ©%Pí(m) = I. Do vztahu (5) dosadíme ze vztahu

m=—I
(2); napřed si ovšem vzorec (2) trochu upravíme pomocí vzorců (3) a (4):

E(m)= —|.B.cosd ——uLED B >I -VI TVD
m= —uB

4 I 3

kde B označuje velikost vnějšího magnetického pole.
Tedy

pBm
Pím) =c.e"*" (6)

V těch případech, kdy uB je větší než nula, je ze vzorce (6) zřejmé,
že hodnota P(ím) je nejvyšší pro m —=I a nejnižší pro m = —I. Tedy
s klesající poteciální energií zastoupení jednotlivých stavů roste.

Ukázali jsme si, jak se atomová jádra chovají v magnetickém poli.
Nyní ukážeme, jakým způsobem o tom dostaneme experimentální
informaci. Uvedeme zde jednu metodu, která využívá zářenígama, které
vysílají zkoumaná radioaktivní jádra. Metoda je založena na tom, že
pravděpodobnost emise kvant gama do určitého směru závisí na úhlu,
který svírá daný směr s vektorem vlastního momentu hybnosti I jádra.
Budeme-li mít soubor jader, jejichž vlastní momenty hybnosti nejsou
rozloženy izotropně, nebude ani záření vysílané těmito jádry izotropní.
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Obr. 2b UbBm

Podívejme se, jak bude vypadat obsazení jednotlivých stavů pro I =
= I podle vzorce (6) (obr. 2). Za běžných podmínek, tj. T = 300 K,
B —1lTay = uw*) bude obsazení stavů téměřstejné, neboť zlomek
uBmj/ÍkT je blízký nule. Abychom dosáhli různého obsazení v jednotli
vých stavech, musíme podstatně zvětšit hodnotu B/T (viz obr. 2).
Potom stav pro m —I bude mnohem více obsazen (je-li uB> 0) než
stavy ostatní, a tudíž zářenívysílané tímto souborem bude jevit značnou
anizotropii. Experimentálně lze anizotropii záření v tomto případě
dosáhnout při hodnotách B = 100T a T —0,01 K. Funkci anizotropie,
která vyjadřuje závislost počtu gama kvant zaregistrovaných v určitém
směru na úhlu měřeném od osy z, můžeme experimentálně měřit pomocí

*) Jaderný magneton uxwje speciální jednotka pro mag. moment jader
a platí pro ni, ux — e.h/2mp, kde mp je klidová hmotnost protonu a e je
hmotnost elektronu.
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detektorů ionizujícího záření. Funkci anizotropie známe však také teore
ticky na základě kvantověmechanických výpočtů (pro značnou složitost
uvádíme pouze grafický příklad, jak tato funkce může vypadat, viz
obr. 3). Tato funkce závisí na magnetickém momentu, spinu a někte
rých dalších charakteristikách jádra. Porovnáním experimentálních
a teoretických hodnot můžeme tyto charakteristiky určit.

Popsaná metoda byla realizována na zařízení SPIN československou
skupinou fyziků ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně
v SSSR. Toto zařízení dovoluje provádět vědeckovýzkumné práce
v oblasti studie struktury atomového jádra, fyziky pevných látek, ato
mové fyziky, fyziky a techniky velmi nízkých teplot, přispět k řešeníně
kterých fundamentálních problémů a řešit úkoly aplikačního charakteru.

Staré britské jednotky

Nedávný přechod na mezinárodní systém fyzikálních jednotek byl
ve Velké Británii pro silnou tradici velmi obtížný. Proto píše vedoucí
metrického úřadu p. Stone také o zábavné stránce tradičních britských
jednotek: Zdá se mi velmi zábavné, že sáh je původně délka, kterou
obejme Viking svými pažemi. Mimořádný půvab má také to, že stopa
je definována jako vzdálenost uší na sošeJindřicha I., a to ještě pomocí
36 zrn ječmene. Můj/smích budíjtaké skutečnost, že vzdálenost železnič
ních kolejnic v Británii“je stejná jako vzdálenost kol římského poštov
ního vozu. A kdo by se nepobavil představou, že základem našeho mo
derního plánování měst, které se nazývá „„Zítřek““,je plocha, kterou lze
oborat dvěma osly v jednom dni.

Petr Hmilička
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z dějin exaktních věd

Fyzika před 10, 100 a 1000 lety

RNDr. VLADIMÍR MALÍŠEK, CSc., UP Olomouc

Před desíti lety (1971)byly v centru pozornosti problémy subnukleární
fyziky a kosmické lety. V USA byl objeven hyperon (27, v SSSR pro
hloubena teorie silné interakce elementárních částic v souvislosti s obje
vem tzv. serpuchovského efektu a v evropském CERN byla vypraco
vána metoda umožňující získat protony o energii až 25 GeV. V oblasti
kosmických letů se proslavil projekt Apollo 14, jehož členové Shepard
a Mitchell přistáli jako druhá expedice v dějinách na Měsíci. V květnu
vynesla sovětská raketa Proton sondu Mars 3, jejíž přístrojový sektor
přistál měkce na Marsu, odkud vyslal informace o fyzikálním stavu
planety. V SSSR byla vypuštěna kosmická loď Sojuz 10 s kosmonauty
Dobrovolským, Volkovema Pacajevzm, na oběžné dráze se spojila se sta
nicí Saljut 1; kosmonauté 23 dnů úspěšně pracovali, ale při návratu
na Zem unikl vzduch a zahynuli. V sovětském výzkumném centru
v Serpuchově byla uvedena do provozu francouzská vodíková komora
Mirabelle, v USA byl uveden tě. nejmohutnější urychlovač protonů
(v Batavii).

Před sto lety (1881) se těšil pozornosti fyziků výboj v plynech, pro
blémy související s měřením záření a s rychlostí světla. J. J. Thomson
začíná zkoumat pohyb záporně nabitých částic (katodových paprsků),
jimž se později dostalo pojmenování elektrony. Abraham Michelson
objevil jemnou strukturu spektrálních čar a na základě negativních
výsledků tzv. Michelsonova pokusu, týkajícího se skládání rychlosti
světla s rychlostí pohybu Země kolem Slunce, se objevila nutnost revi
dovat koncepci světelného éteru; tato revize vedla nakonec ke vzniku
Einsteinovy teorie relativity (1905).Dále byl vynalezen bolometr a byla
na mezinárodním fóru uzákoněna tzv. mezinárodní soustava jednotek
(byly rovněž definovány etalony ampéru, voltu, ohmu atd.). Šlo o první
světově významnou konvenci z oblasti fyzikálních jednotek po zavedení
metrické soustavy ve Francii. Za zmínku stojí, že r. 1881 byla v Berlíně
poprvé elektrifikována kolejová doprava a v USA a Anglii byly spuštěny
první vodní elektrárny a instalováno první elektrické osvětlení žárovka
mi.

Před 200 lety (1781) vypracoval Wilke metodu měření měrné tepelné
kapacity (dříve měrného tepla) látek, podle níž lze zjistit měrnou tepel
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nou kapacitu na základě množství rozpuštěného ledu. Coulombformu
loval zákony tření; elektřina byla v plenkách, neboť hlavním objevem
v této oblasti byl citlivý elektroskop v úpravě Voltově.Objevem první
velikosti a nesmírného významu byl objev německého varhaníka
a astronoma amatéra Herschela, působícího v Anglii — objev nové, okem
neviditelné planety, která dostala později jméno Uran. Tím ovšem
padl i posvátný význam čísla 7, jež bylo spojováno právě s počtem
planet; padla tím i Keplerova poučka o počtu planet, který podle něho
souvisel s počtem pravidelných těles a o vzdálenostech planet od Slunce.
Dnes tedy známe ze školy jen tři zákony Keplerovy a problém, zda vzdá
lenosti planet od Slunce se řídí nějakým zákonem, zůstává dodnes
nevyřešen.

Z roku 1681máme jen Papinův vynález přetlakového hrnce a Huygen
sův vzorecpro periodu kývu kyvadla; týž badatel také objevil možnost
měřit tíhové zrychlení pomocí kyvadla a vyslovil domněnku, že Země
je na pólech zploštělá; stalo se tak na základě pojmu odstředivé síly,
který zavedl již dříve a pro který také našel již dříve příslušnou formuli.
V roce 1581 R. Normam začal měřit magnetickou inklinaci (sklon mag
netky pod horizontální rovinu) a v Římě byla připravena reforma ka
lendáře, která byla následujícího roku prohlášena a kterou se řídí většina
zemí; na počest papeže Gregoria XIII., který tuto reformu nařídil,
se nazývá tento kalendář gregoriánský. Jím byl vystřídán starší kalen
dář juliánský, zavedený Juliem Caesarem. Dále se již nepojí s žádným
letopočtem končícím dvojčíslím 81 žádný významný fyzikální objev.
Poznamenejme pouze to, že kolem roku 981 vedou v exaktních vědách
Arabové, jejichž základními díly jsou však starověké Eukleidovy Zá
klady geometrie a Ptolemavův Almagest; z Indie přejímají poziční de
sítkovou soustavu a v Evropě je hlasatelem arabských nauk, včetně
astrologie a alchymie, francouzský mnich Gerbert, zakladatel první
významné školy pěstující exaktní vědy v západní Evropě. Pro své ex
perimentální zručnosti měl pověst čaroděje, což ovšem nijak nepřispí
valo k jeho osobní bezpečnosti. Dopadl však nakonec dobře, protože
Othonové, kteří byli císaři a jeho žáky, mu nakonec dopomohli k pa
pežskému trůnu, který zaujal pod jménem SilvestrII.

Víte,že...

československý matematik doc. RNDr OldřichKowalski, ÚSe., z ma
tematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity v Praze vydal roku 1980
vwNSR monografii, a to ve vědeckém nakladatelství Springer-Verlag ?
Knize, která má název Generalized Symmetric Spaces a která vyšla
v edici Lecture Notes in Mathematics jako její 805. svazek, přejeme
mnoho úspěchů mezi čtenáři u nás i v dalekých zemích.

271



J. B. J. Fourier — vědec ve víru událostí

Před 150 lety zemřel jakočlen pařížské Akademie, trochu jako podi
vín, ale po mnoha vědeckých úspěších a velmi pestrém životě. Jak
začínal ?

Syn krejčího Jean Baptiste Joseph Fourtier (čte se furjé) byl dán už
v osmi letech (po otcově smrti) do vojenské školy, kde vyučovali mniši.
Zprvu vydatně zlobil, ale pak ho ve 13 letech upoutala matematika;
studoval ji po nocích, stal se velmi úspěšným žákem. Hlásil se v přísluš
ném věku do dělostřeleckého učiliště, ale v předrevoluční Francii je
odmítnut se zdůvodněním:

„Fourter nen ze šlechtickéhostavu, proto nemůže být přijat, i kdyby
byl druhým Newtonem.“

Narážka na Newtona byla sice zlomyslná, ale celkem oprávněná —
Fourier měl již ve dvaceti letech několik vlastních objevů, avšak nepu
blikovaných. Jedenadvacetiletý mladík oblékl z existenčních důvodů
kutnu mnicha, ale před složením slibu si vše rozmyslel. Velká francouzská
revoluce ruší výsady aristokratů, Fourier se se zápalem dává do jejích
služeb, stává se politickým řečníkem. V krátké době dostává příležitost
organizovat učitelské školství, je ředitelem vzorné školy, která ročně
vychovává 1500 učitelů. Věhlas úspěšného pedagoga mu přináší pozvání
do Paříže v r. 1797, a to k vyučování na slavné École polytechnigue.
Tam se setkává s Bonapartem, který též patřil k matematickému od
dělení školy, ale jen v oddechovém čase mezi válečnými taženími.

Napoleon právě začíná svou cestu za mocí, organizuje výpravu do
Egypta, které se zúčastňuje i Fourier —už jako jeho diplomat. Po velite
lově útěku zůstává Fourier na místě, vrací se jako poslední. Ve Francii
dostal úřad policejního prefekta, ale takové zaměstnání ho příliš ne
zatěžovalo, měl čas na vědeckou práci. Proslavil se studiemi o šíření
tepla, teorií řad goniometrických funkcí, v r. 1812 získal cenu Akademie.

Ještě jednou se setkal s Napoleonem — po jeho útěku z Elby mu
v r. 1815 umožnil ovládnout Lyon, sídlo své prefektury. Po císařově
pádu měl Fourier nesnáze s vládnoucími Bourbony, ale vše se urovnalo
a v r. 1817 byl jimi schválen za člena Akademie. Ve vědecké práci
pokračoval až do svého stáří, kdy začal být úzkostlivý na své zdraví,
oblékal se stále velmi teple a v bytě topiliprý i v létě. Zemřel ve svých
72 letech na následky pádu ze schodů.

vv?
Až budete studovat vyšší matematiku, setkáte se s termíny Fourie

rova řada, Fourierův integrál jako s pojmy nepostradatelnými pro
studium periodických dějů, k popisu vlnění apod. Jako malou ukázku
si načrtněte grafy periodických funkcí:
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y =Úí(r)= x(n—£)pro0sSi Sa, f(rx-+1) =f(z),
1

y = glr)= Is[os 22) pro0OSr<x, glr+ n)=slr),
l l

y —h(z)—38 cote Zpro0O<x< n, hízx+ x) =h(r)

Fourierovy řady pro dané funkce mohou mít tento tvar:

Jťž cos 2x cos 4x cos 2nx| 12+ 92+ „2y..).
1

g(x)= cos%—z 9082X+... + (—1)"+1.60s nn

cos(2n—lz +h(e)= 0058+ —cos3e+ +3—
Jaroslav Šedivý

Ještě Mikuláš Koperník

Na stránkách odborných časopisů doznívá ještě koperníkovské výročí,
které si kulturní svět připomínal před několika roky. Mikuláš Koperník
(1473—1543), polský astronom, matematik a lékař, ve svém díle „O obě
zích sfér nebeských“ zveřejnil svou heliocentrickou soustavu a jeho
objevy se staly podkladem pro pozdější práce Galtleiho, Keplerovy
a Newtonovy.Půl tisíciletí, které v roce 1973 uplynulo od jeho narození,
přimělo stovky a snad tisíce badatelů k tomu, aby se znovu podrobně
zabývaly touto proslulou vědeckou osobností.

Jak uvádí H. Baranowskt, jen v období 1972—1975vyšlo o Koperni
kovi 419 vědeckých prací v 15 jazycích, v čemž je zahrnuto i 17 vydání
Koperníkových děl.

Otevřeme-li listopadové číslo časopisu Mathematical Reviews z roku
1979, můžeme si přečíst referáty o vybraných pracích z této koperní
kovské řady. Z mezinárodního symposia, jež se konalo r. 1973 v Toruni,
rodišti M. Koperníka, vznikl pozoruhodný sborník, do něhož přispěli
autoři z Polska i ze zahraničí. Ukazuje se v něm, jak byly Koperníkovy
myšlenky postupně přijímány v různých částech světa, v Dánsku, Ma
ďarsku, Norsku, Španělsku, Švédsku a dokonce i v Japonsku a tehdejší
Americe.
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Matematickou část naší čtenářské veřejnosti bude možná zajímat,
že Koperníkovu nauku celkem kladně přijal Marin Mersenne (1588 až
1648), jehož jméno 1 dnes ještě žije v číselné teorii. Mersenneův zájem
o Koperníka dokládá článek, který v jubilejním Koperníkově roce na
psal W. L. Híme do časopisu Isis.

J. 8.

Matematické hrátky - III.

RNDr. MILÁN KOMAN, CSc., UK Praha

„Máte všechno? Nezapomněli jste si nio?““stačila ještě zavolat teta
Eva, než se auto se strejdou Pepou a oběma chlapci rozjelo.

Chlapci chtěli pokračovat ve hře na čísla aut, ale na silnici byl mini
mální provoz, a tak je hra přestala brzy bavit. Zaměřili se proto na
dopravní značky, kdo kterou dřív uvidí.

Minuli dvojici dopravních značek ,„Pozor, zatáčky v úseku 3 km“
a „Doporučená rychlost 40 km/h“. Strejda Pepa proto ukázněně zpo
malil.

„Pepo, tobě nefunguje na tachometru ukazatel ujetých kilometrů,“
zeptal se náhle Jirka.

„Proč myslíš ?“
„Už chvíli se dívám na tachometr, a pořád ukazuje na konci 253.“
„„Aco je u tebe pořád ?““usmál se Pepa.
„„No,už když jsme jeli kolem té značky se zatáčkami, tam bylo 253.“
„fak se koukni,“ ozval se i Honza „,právě teď naběhla na konci

čtyřka.“
„Ú nás, ale jak vím taky třeba u škodovek, naskočí nové číslo vždy

až po ujetí celého kilometru. Proto, jak jsi viděl, vždycky určitou chvíli
tachometr stojí. A jak je to u vašeho trabantíka, Jirko?““ zajímal se
strejda.

„„Námse točí tachometr jako elektroměr nebo plýnoměr, pořád.“
„Pokud vám to vůbec jede,“ pošťuchoval Honza, ale Jirka se nedal,

protože přemýšlel už zase o něčem jiném.
„Tati, už ti tam nabíhá šestka,““ ozval se po chvíli znovu Honza.

o v W

„„Touž bude konec zatáček. Můžeš na to zase šlápnout.“
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2 Obr.1
1 km 1 km 1 km

253 254 255 256 257

Jirka jako by na tohle právě čekal a hned Honzovi oplatil poslední
narážku: ,„A budeme ve škarpě. Pane řidiči, dejte mi svůj řidičský
průkaz. Počítat umíte, ale přemýšlet ne.““ Několik příštích okamžiků
potvrdilo Jirkova slova. Auto projelo několika dalšími ostrými zatáčka
mi, aniž by minulo nějakou jinou výstražnou značku. Strejda Pepa to
však na rozdíl od svého syna předvídal, a tak jízda pokračovala plynule
a bezpečně dále.

„Tady chyběla značka,“ bránil se Honza.
„Nechyběla, podívej, já ti to nakreslím,““ nabízel se už zase kama

rádsky Jirka. „Pro jednoduchost nakreslím silnici jako rovnou čáru.“
Jirka načrtl přímku a vyznačil na ní pomocí tří shodných úseček

tříkilometrový úsek zatáček. Přikreslil i výstražnou značku (obr. 1).
„„Vzpomeňsi, Honzo, že na začátku zatáček ukazoval tachometr na

konci číslo 253. Vyznač teď přibližně místo, kde bylo naše auto, když
naskočilo číslo253.

„Jak to mohu vědět ?““ozval se neochotně Honza.
„No aspoň přibližně. Bylo to u značky, před ní, nebo za ní?““pomáhal

Jirka.
„Za ní určitě ne. Tak asi tuhle,“ dal se přece pohnout Honza a vy

značil na Jirkově náčrtku bod. Jirka k němu připsal číslo 253 a pak
vyzval bratránka, aby vyznačil i body, kde naskočila čísla 254, 255,
256 a 257. Honza dvěma prsty přibližně odměřil kilometrové úseky,
ale to začalo už i jemu svítat.

„Mně už je to jasný. Už nemusíš nic povídat,“ prohlásil Honza.
„Jestli jsme ujeli od objevení čísla 253 třeba 400 m, pak tříkilometrový
úsek musí také končit po naskočení čísla 256 až po 400 metrech.“

„Máš pravdu,““ připojil se také strejda. „Teprve, když naskočí číslo
257, máme stoprocentní jistotu, že jsme přejeli celý nebezpečný úsek
zatáček.“

V autě zase zavládla klidná pohoda. Teprve po chvíli se znovu ozval
Pepa.

„„Kluci,před námi je Nová Ves. Zkuste teď podle tachometru určit
její délku.“

Chlapci zjistili, že na začátku a na konci obce ukazoval tachometr
čísla 265 a 268.

Dovedete sami uvést výsledek, ke kterému oba mladí badatelé došli ?

c
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0 matematických hrách - V.

Doc. RNDr. MILAN HEJNÝ, CSc., UK Bratislava

Po prázdninách sa Anka s Borisom spoločne pustili do dvojkopových
Nimov. Zhodli sa v tom, že prvé dva sú Ilahké,ale druhé dva sů náročné.
Zrejme aj všetky Nimy s trojakým braním budů náročné. Nájsť vše
obecný návod na výhru sa podarilo priatelom iba pre Nimov s braním
do 2.

— Ty, Anka, a skúšala si aj toho štvorčekového Nimat opýtal sa
Boris a dodal: Ujo Maxo sa tváril, ako keby tento Nim bol kláčom ku
všetkým dvojkopovým Nimom.

— To sotva. Veď je jednoduchý. Anka načrtla obrázok 2. a pokračo
vala: Začínajůci hráč A ťahá o dve polia dolava. Potom. pokračuje tak,

<Z

Obr. 2 K

aby hráč B musel vždy začínať zo zakrižikovaného pola — tie sú totiž
kritické.

— Áno, aj mne to tak vyšlo. Nechápem, ako táto hra móže dáko sú
visieť s dvojkopovými Nimami. A podla uja je týchto štvorčekových
Nimov vraj tolko, kolko je zápalkových Nimov.

— Počkaj, počkaj! Čosi ma napadá. Čo keby sme zmenili pravidlá.
Napriklad povieme, že kamienkom neslobodno ťahať o viac ako 3 polia.
To by bol už iný štvorčekový Nim, no nie!

Po tejto Ankinej reči bolo chvílu ticho. Boris cítil, ako mu myšlienka
bzučí okolo hlavý. Chcel ju ulapiť. Sústredil sa tak mocne, až mu uši
očerveneli. Ale oplatilo sa to. Zvolal

— Jasné! Máš pravdu! To je ono, ty si, Anka, génius! O 3 polia —
o 3 zápalky. Skutočne, každý zápalkový Nim sa dá hrať ako štvorčekový.

— Vieš, že ja stále nevidím, ako?
— Pozri sem, ukážem ti to na príklade. Boris nakreslil obdlžnik 8 x 6

a vedla položil dve kópky zápaliek: na prvej bolo 7, na druhej bolo 5
kusov. Potom začal vysvetlovať

270



AK-e| =

Obr. 3 Obr. 4

— Dajme tomu, že v štvorčekovom Nime začne hráč A tak, že

A B A
(7,5) —>(5,5) —>(5,4) —>(52) > (viz obr. 3)

B A B A
—> (2,2) —> (1,2) —> (1,0) —> (0,0)

posunie kamienok o 2 polia dolava. V zápalkovom Nime tomu odpovedá
odobratie 2 zápaliek z prvej kopy, teda ťah (7,5) -> (5,5). Potom B v štvor
čekovom Nime potiahne o 1 pole nadol. V zápalkovom Nime to je „„odo
brať 1 zápalku z druhej kopy“. Potom...

— Aha! skočila Borisovi Anka do reči. Posunúť kamienok o k poli
dolava je ako odobratie k zápaliek z prvej kopy a posunutie o k polí
nadol je ako odobratie z druhej kopy. Jasné. Ale vysvetli mi, ako sa
bude v štvorčekovom Nime odoberať z oboch kóp naraz.

— V šťtvorčekovom Nime sa neodoberá. Ty chceš zrejme vediet,
aké posunutie kamienka v štvorčekovom Nime bude odpovedať braniu
z oboch kóp v zápalkovom Nime, však ? Nuž tomu odpovedá potiahnutie
kamienka po diagonále šikmo nadol. Napriklad taká partia dvojkopo
vého Nima s trojakým braním do 2 móže vyzerať takto:

A B A B
(7,5) —> (5,3) —> (3,3) —> (3,2) —> (viz obr. 4)

B A B
-> (1,2) —>(0,1) —>(0,0).

Anka pochopila, ako možno každého dvojkopového Nima nahradit
vhodným štvorčekovým Nimom. Ukrutne sa jej to páčilo. Povedala:

— Vieš, Boris, mal si pravdu. Ja musím skutočne byť génius, keď som
objavila taků krásu. Na to by smrtelník neprišiel.

Odhalenie tajomstva uja Maxa otvorilo priatelom dvere ku novému
hladaniu návodov na výhru dvojkopových Nimov. K rovnakým vý
sledkom dójde aj čitatel, ktorý rozrieši týchto 5 úloh. Ich riešenie je na
strane 284.
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Úloha 1. Pomocou štvorčekového Nima nájdite všetky kritické pozície
dvojkopového Nima s trojakým braním do k = 1.

Úloha 2. To isté pre Nima s trojakým braním do k =2.
Úloha 3. To isté v prípade k — 3, ak začiatočná pozícia je (11, 10).
Úloha 4. Nájdite všetky kritické pozície pre dvojkopového Nima s tro

jakým braním do k =3.
Úloha 5. To isté pre k = 4.

Ze zahraničních časopisů

STANISLAV HORÁK, Praha

Následující úložky jsou vybrány z východoněmeckého časopisu Alpha.

1. Z písmen slova BERLIN byla utvořena rovnice
BLE-RAL-+I-+N= A4,

kde jednotlivá písmena představují přirozená čísla, o nichž platí
E- R+L=1,

R.L=18,
L+1I1=8l:R,

N=4.L,
L—=38 19

Která čísla představují jednotlivá písmena ?
[3; 5; 9; 2; 7; 8]

2. V násobení
CB.AB
CAA
CB

1501
nahraďte jednotlivá písmena čísly od 0 do 9. Stejná písmena představují
stejné číslice a různá písmena představují různé číslice. [79 . 19]

3. Zájezdu se zůčastnilo 41 účastníků. Při přenocování byly k dispo
zici dvojlůžkové a třílůžkové pokoje. Dvojlůžkových bylo víc než 4,
ale méně než 10. Kolik dvojlůžkových a kolik třílůžkových pokojů bylo:
k dispozici, jestliže zájezd obsadil všechna lůžka * [7; 9]

278



709

409

A B E Obr. 1

5. Označme p kladné prvočíslo a r reálné číslo (|x| 7 1). Napište nej
menší tři prvočísla, pro která

£ + 1+ 1+1
m x+1

[2; 5; 17]

6. Pro která přirozená čísla a, b, c zároveň platí
a)b—a=4,
b)c—5b5=4,
c) dvojmoc největšího čísla je rovna součtu dvojmocí druhých dvou.

[12, 16, 20]

7. Obvod trojúhelníka je 36 em. Délka nejkratší strany k nejdelší je
jako 3 5. Prostředně dlouhá strana je o 3 cm kratší než nejdelší stra
na. — Zjistěte délky stran tohoto trojúhelníka. [9 cm, 12 cm, 15 cm]

8. V obr. 1 přímka AD půlí © BAC, přímka BD půlí « CBE. Dále
IX ABC| = 40, |X ACB) = 707 — Dokažte, že trojúhelníky ABD,
ABC jsou rovnoramenné.

Z dějin města Kocourkova

Po smrti zasloužilého purkmistra Silvestra Vikýře se rozhodla městská
rada uctít jeho památku pomníkem na hlavním kocourkovském rynku.
Zasedání městské rady trvalo dlouho, protože se radní nemohli dohod
nout, zda mají pomník umístit před radnici, z níž zesnulý purkmistr
řídil půl století záležitosti obce, nebo před jeho oblíbenou hospodu
„U zlomeného koláče““,ve které pravidelně sedával od svého zvolení
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za starostu, nebo před dům, v němž žil 80 let od narození až do smrti.
Nakonec si nechali poradit od neznámého pocestného, jenž jim doporu
čil, aby vzdálenosti pomníku od radnice, hospody a purkmistrova domu
byly v poměru 1 11

505080.
Druhý den se dali do vyměřování. Zjistili, že tři domy, významné

pro purkmistrův život, stojí ve vrcholech rovnostranného trojúhelníku.
Další měřenía výpočty k ničemu nevedly, a tak pomník dostal pojízdný
podstavec a stál vždy 50 dní před radnicí, pak 50 dní před hospodou
a potom 80 dní před purkmistrovým domem. Toto stěhování se stále
dokola opakovalo.

Úloha pro čtenáře: Nalezněte geometrickou konstrukci, kterou mohli
v Kocourkově určit místo pro pomník, jež jim doporučil neznámý po
cestný.

Jiří Mída

Zajímavé prvočíslo

Ve 30. ročníku Rozhledů jsem v roce 1950 na str. 61 předložil čtenářům
tento problém: Najděte největší prvočíslo napsané různými číslicemi.

Později jsem vyslovil domněnku, že jde o číslo 987654301, neboť se mi
je nepodařilo rozložit prostředky mně dostupnými. Na upozornění
Ing. E. Mandlera z Prahy 3 jsem se dověděl, že podle jeho metody naše
číslo rozložil Dr. Hans Herber, profesor z Innsbrucku, na součin 486 769.
2029. Naše číslo tehdy neodolalo rozkladu v činitele.

Hledal jsem dále a nakonec došel k číslu 987 654 103. Samostatně,
nezávisle na mně, nalezl toto číslobývalý student gymnázia ve Frýdku
-Místku Pierre Stružka, ovšem pomocí počítačů. Správnost našich výsled
ků potvrdil i p. Dr. Jan Van de Craats z univerzity v Leidenu, který
se svým kolegou Dr. Ronaldem Brandem k ověření našeho výsledku
použil elektronických počítačů, takže hledané prvočíslo je po třiceti
letech na světě.

Doc. Ota Setzer

Ještě o prvočíslech

D. Slowinski, který v únoru 1979 spolu s H. Nelsonem objevil další
dosud největší známé Mersenneovo prvočíslo

944197.. 1,
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napsal téhož roku do časopisu Journal of Recreational Mathematics
(roč. 11, str. 258 — 261) zajímavý postřeh. Objevení dalšího nového
Mersenneova prvočísla si obvykle vyžádá asi čtyřnásobné množství
výpočtů ve srovnání s těmi, jichž bylo zapotřebí k nalezení všech předtím
známých Mersenneových prvočísel. Tak se stalo v uplynulé době hledání
Mersenneových prvočísel také dobrým měřítkem výpočetních možností,
které jsou v daném okamžiku k dispozici.

J. S.

informace

Mezinárodní kongresy matematiků

Konají se pravidelně každý čtvrtý rok pod patronací Mezinárodní
matematické unie a poslední byl v srpnu 1978 ve finských Helsinkách,
jak o tom náš časopis před časem referoval. Je to vždycky událost vě
decká i společenská, na kongresu se sejde několik tisíc matematiků
z různých zemí a různého zaměření a vzniká tak výborná příležitost,
jak se vzájemně poznat a navázat vědecké přátelství. První mezinárodní
kongres matematiků se konal už roku 1897 a pouze obě světové války
narušily rytmus těchto matematických shromáždění. Ozývají se sice
hlasy, že se tak nákladné a organizačně těžko zvládnutelné kongresy
nemají dnes už pořádat, že se vážné vědecké problémy lépe řeší na
speciálních sympozilch, věnovaných jedné matematické disciplíně, ale
nezdá se, že by zájem o tyto kongresy v matematickém světě slábl.
Před Helsinkami to v roce 1974 byl Vancouver,kanadské město na břehu
Tichého oceánu, v roce 1970 hostila mezinárodní kongres matematiků
jihofrancouzská Nizza, roku 1966 byl kongres v Moskvě, v roce 1962
vzal na sebe hostitelství Sfockholm — a tak bychom mohli ve výčtu
pokračovat. Je samozřejmé, že se mezinárodního kongresu matematiků
vždycky účastní i skupina československých odborníků.

A pohled do budoucnosti? Ve čtyřročním schématu vychází rok 1982
jako datum pořádání dalšího mezinárodního kongresu matematiků.
V srpnu 1982 uvítá mezinárodní kongres matematiků Varšava. J 8
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Zajímáte se o studium
na matematicko-fyzikální fakultě UK?

RNDr. EMIL CALDA, MFFUK Praha

Jestliže ano, pak jistě uvítáte možnost seznámit se s ukázkami úloh
z písemné části přijímací zkoušky z matematiky na MFF UK, která
proběhla počátkem července 1980. Pro tuto zkoušku bylo připraveno
několik souborů úloh, z nichž každý obsahoval čtyři úlohy — dvě
z algebraické a dvě z geometrické tematiky středoškolského učiva.
K vypracování každého souboru bylo vyhrazeno devadesát minut čisté
ho času.

Na následujícím příkladu jednoho -z těchto souborů si můžete sami
vyzkoušet, jak byste asi tenkrát u přijímací zkoušky uspěli:

1. Určete součetlog(2*.tg1“)+-log(2%.tg3*)+| +log(2%7.tg877)|
+ log (259.tg 89").

Poznámka : Velikosti úhlů jsou vyjádřeny v míře stupňové; „kolečka“
vpravo nahoře u zápisů čísel v argumentu funkce tangens znamenají
tedy stupně, nikoli nultou mocninu.
Výsledek: 45%.log2.

2. V množině všech reálných čísel řešte rovnici

sinž © — 3 cos? © + 2 sin 2r = 1

Výsledek: Všechnar = 5 + knax= T + kom,kde k, a k, jsou
2: Vlibovolná celá čísla.

3. Na přímce 5x + l2y — 5 = 0 najděte body, které mají nejmenší
vzdálenost od bodu [2,5]. Tuto nejmenší vzdálenost určete.
Výsledek: Nejmenší vzdálenost d —5 má od daného bodu bod

1 5 |13 "130
4. Je dán trojboký jehlan o výšce v. V jaké vzdálenosti 4 od roviny

podstavy musíme vést řez s ní rovnoběžný, abychom dostali dvě
části jehlanu, které mají stejný objem?

Výsledek: A= ( —vz) v.
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(Potřebujete-li přece jen trochu poradit, nahlédněte na str. 284, kde
jsou otištěny stručné návody.)

Vidíte, že požadavky z matematiky k přijetí na MFF UK nebyly
nikterak extrémní. K jejich úspěšnému splnění stačily dobré znalosti
ze střední školy a dovednost tyto vědomosti uplatnit. Máte-li tyto zna
losti a dovednosti a spolu s nimi zájem o matematické nebo fyzikální
obory či o učitelství matematiky a fyziky nebo deskriptivní geometrie,
máte též dobré předpoklady k úspěšnému studiu na MFF.

Na závěr ještě několik úloh z dalších souborů:

1. V množině všech reálných čísel řešte soustavu nerovnic
2Ž<ÚT <

3 dh-ra+1l1. 2

2. Určete všechna reálná čísla x, pro něž platí

logz|/5 + logy5x —í = (log+|/5)2.

3. Jsou dána různá přirozená čísla m, » a aritmetická posloupnost, v níž
je součet jejích prvních » členů roven součtu jejích prvních m členů.
Určete součet prvních m + n členů této posloupnosti.

4. Určete množinu všech bodů v rovině, které mají od bodu A = [6,0]
dvakrát větší vzdálenost než od bodu B = [0,3].

5. V intervalu —2m, 2x) sestrojte graf funkce
Í: y = sin r — sin |z| — |sin z|.

6. V intervalu < —2x7,27) sestrojte graf funkce

f X2 2+- x2—6
YY=cosÍ—.|/ —+.
4 | 6—x—x

7. Ve zvolené kartézské soustavě souřadnic v rovině znázorněte množinu
všech bodů X = [z, y] takových, že platí zároveň

y— (9 —2r| 20
y+ |x —I1<3.

Určete všechny body této množiny, jejichž obě souřadnice jsou celá
čísla.

A na závěr přeji hodně zdaru u přijímacích zkoušek na pražskou
„matfyz““ v roce 1981 všem, kteří se ke studiu na ní přihlásili.
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Poznámky k uvedeným úlohám

-V první úloze je zapotřebí nejprve upravit každý ze čtyřicetipěti
sčítanců typu log (27%.tgn“) na tvar n log 2 — log sin n“ — log cos n“;
uvědomíte-li si, že pro všechna naše » je sin n“ — cos (90“ — n"“),dosta
nete uvedený výsledek. Výsledek v druhé úloze získátetak, že funkci
sin 2x vyjádříme pomocí sin r a cos r a jednoduchými úpravami převe
dete danou rovnici na tvar cos z(sin r — cos r) —0, odkud plyne vý
sledek. Třetí úloha je zcela elementární záležitostí z analytické geome
trie, týkající se přímky v rovině. V poslední úloze stačí uvědomit si,
že uvažovaný řez rozdělí daný jehlan (s objemem V) na komolý jehlan
a nový jehlan podobný danému s koeficientem podobnosti k; platí tedy

1

k*V = 2 V, odtud dospějete ke hledané vzdálenosti A.

Riešenia úloh V časti seriálu O matematických hrách zo str. 276.
1. Sú to pozície (m, n) kde obe čísla m, » sů párne; pozri obrázok 5.
2. Sú to pozície (m, n), kde m —+» je číslo delitelné 3.
3. Na sérii obrázkov 7a — 7d vidieť spósob, ako sa hladajů kritické polia

metódou „„odkonca“ Najprv sa dá krížik na koncové pole K a vy
škrtne sa všetkých 9 polí, z ktorých sa na koncové dá dójsť jediným
ťahom. To sů 3 polia nahor, 3 vpravo a 3 šikmo uhlopriečne nahor.
Potom sa dajú krížiky na prázdne polia, ktoré sů najbližšie ku polu K
atď. Kritické pozície teda sú: (0,0), (4,0), (8,0), (2,1), (6,1), (10,1),
(1,2), (5,2), (9,2), (0,4), (4,4), (8,4),...

4. Sú to pozície (4a, 4b), alebo (4a + 2,4b — 1), alebo (4a + 1,4b — 2),
kde a, b sů lubovolnéz čísel 0, 1, 2, 3,...

5. Sú to pozície (5a, 5b), alebo (5a + 2,5b +- 1), alebo (5a + 1,5b -—-2),
kde a, b, sů fubovolné z čísel 0, 1, 2, 3,...

Obr. 5 Obr. 6
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Obr. 7a Obr. %b

Obr. 7c

Obr. 7d
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Řešení úloh otištěných v Rozhledech

Řešení úkolu od Sophie Germainové (otištěn v 1. čísle)
2 VP

Pro každé přirozené číslo n platí:

n* +- 4 = n“ — 4n? + 4 — 4n? = (n* + 2)* — (2n)?*=
= (n* + 2n + 2) (n* — 2n —-2).

Výrazy v posledních závorkách jsou (n + 1)*+ 1, (n — 1)?+ 1; první
je větší než 1 pro každé n, druhý pro každé n > 1; jejich součinnabývá
tedy pro všechna n >>I hodnot, které jsou složenými čísly.

Objevili jste další ? (Řešení úlohy z 2. čísla.)
Rovnosti 37.(3 + 7) — 3.3.3 -- 7.7.7, 48.(4 + 8) — 4.4.4 —+8.8.8,
147.(14 + 7) —14.14.14+ 7.7.7 jsou toho typu, který lze zapsat pomocí
proměnnýcha, be N;:

(10a+ b)(a+ b) =a*-+ b?, kde0<Sb<10,a4=1.
Po krácení získáme ekvivalentní rovnici 10a — b = a? — ab - b?,

kterou můžeme chápat jako rovnici S parametrem b. Dosazováním
b =0,1,2,..., 9 získámekvadratické rovnice s neznámou a, jejich koře
ny dají kromě tří už uvedených případů ještě dalšítři:

100.(10 + 0) = 10.10.10 + 0.0.0, 111.11 +1) — 11.11.11 —+ 1.1.1,
148.(14 + 8) — 14.14.14 — 8.8.8.

Přiznáme-li také b dvojciferné hodnoty, dojdeme k rovnici
(100a+ b)(a + b) = a? - b?,kde 0 S b < 100.

Obdobným postupem jako předtím dostaneme další řešení; už pro dvoj
ciferné zápisy nuly a jedné, tj. b —00, b = 01 vypočítáme

10000(100 + 00) = 100.100.100 —-00.00.00, 10101.(101 + 01) =
= 101.101.101 + 01.01.01.

Kromě těchto „„podivnýchřešení“ lze objevit řadu dalších.
J. č.
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z nových knih

Bosák,J.:
Grafy a ich aplikácie

Vydala ALFA, n. p. Bratislava,
v auguste 1980, 176 strán, 86 obr.,
brož. Kčs 9,—

Poznáte knižky edície Epsilon,
ktoré sů určené aj pre študentov
stredných škól? Nakladatelstvo
ALFA v Bratislave pripravuje
sériu knižiek s cielom popularizá
cie novších výsledkov matemati
ckého výskumu, aby sa rozširovali
vedomosti a rozhlad študentov.
Nezabudnite si pozrieť niektoré
z nich.

V roku 1936maďarský matema
tik D. Kómig vydal prvů mono
grafiu z novej matematickej disci
plíny — analýzy polohy, ktorů
dnes nazývame teória grafov.
Medzi jej priekopníkmije L. Euler
s úlohou o siedmich mostoch mesta
Královca, G. Ktrchhoff s prácami
o elektrických obvodoch, J. B. Lis
ting s otázkou kreslenia obrázkov
najmenším počtom ťahov i A. Cay
ley s problémom štruktůrnych
vzorcov v organickej chémii. Dnes
považujeme teóriu grafov za časť
kombinatorickej matematiky s bo
hatými aplikáciami vo fyzike,
elektrotechnike, organickej chémii,
ekonómii, biológii a lingvistike.
Knižka Juraja Bosáka je prístup

nou informáciou o pojmoch, me
tódach a použití teórie grafov.
Velmi zaujímavým štýlom vám
priblíži práve tie partie teórie gra

fov, ktoré majů najviac aplikácií.
Oboznámite sa so základnými
druhmi grafov a ich izomorfnos
ťou, dozviete sa o súvislých, eule
rovských, hamiltonovských, acy
klických, planárných i ohodnote
ných grafoch. Spoznáte slávny
problém štyroch farieb 1kombina
toricků vetu o priatelstve. Výber
príkladov a úloh je vhodne a pod
netne zvolený. V závere knižky sů
uvedené výsledky cvičení, rusko
-slovenský a anglicko-slovenský
slovníček z teórie grafov a česko
-slovenský diferenčný slovník.

Preštůúdovanie tejto knižky pri
speje k rozšíreniu vašich stredo
školských vedomostí z matemati
ky a umožní váčší rozhlad pri ich
použití. Teória grafov móže vzbu
diť váš záujem a dať impulz pre
hlbšie štůdium dalších matema
tických disciplín.

Dušan Jedinák

Jaroslav Šedivý
Shodnost a podobnost

v konstrukčních úlohách

Škola mladých matematiků, sv. 46.
Vydal ÚV matematické olympiády
v nakladatelství Mladá fronta,
Praha 1980, stran 160, obr. 101,
cena brožovaného výtisku Kčs 9,—

V mnoha školních i soukromých
knihovnách bychom jistě našli dva
svazky J. Sedivého, které tento
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autor před časem napsal pro edici
Škola mladých matematiků. První
z nich stál skoro na začátku sbírky,
měl pořadové číslo 3 a název
Shodná zobrazená v konstruktivnách
úlohách (1962). Druhý svazek jsme
už viděli ve dvou vydáních (1963
a 1967), byl do SMM zařazen jako
sedmá knížka a jmenoval se O po
dobnostiv geometr. Zřejměto byly
úspěšné brožurky, neboť se v roce
1980 objevují na knižním trhu
znovu v jednom svazku a pod
společným jednotícím titulem.

Obě části nové publikace jsou
zhruba stejně obsáhlé. Část první
se věnuje shodným zobrazením
a dělí se na šest kapitol (několik
úloh úvodem, shodná zobrazení
v rovině, středová souměrnost,
osová souměrnost, posunutí, oto
čení). Je zde 26 příkladů, rozřeše
ných buď přímo v textu nebo
opatřených komentářem, a 41 cvi
čení, jimiž se má čtenář zabývat
samostatně. Obtížnost příkladů
a cvičení autor odstupňoval od
jednoduchých až po dosti obtížné.
Pro ilustraci zde vybíráme první
příklad určený zřejmě mladším
čtenářům:

Jirka s Milanem se vypravili na
výlet. Do stanice A jeli vlakem, od
ní se vydali pěšky přímo k roz
hledně na obzoru. Šli dlouho lesem.
Když vyšli z lesa ven, viděli, že se
žene bouře. Chtěli .se vrátit, ale

člověk,kterého potkali, jim ukázal
směr do stanice B, kam je o tři
kilometry blíže než na stanici A.
Před stanicí si Milan všiml směro
vé tabule, na níž bylo udáno, že
vzdálenost z B do A je osm kilo
metrů. Zpátky na stanici A se
svezli autobusem po přímé silnici.
Doma se nemohli dohodnout, kolik
kilometrů vlastně ušli. Jak byste
je rozsoudili, kdybyste odhadli, že
jejich cesta od stanice A k roz
hledně se odchylovala od přímé
silnice z A do Bo30“?

Druhá část brožury jedná o po
dobnosti a člení se do pěti kapitol
(opoměrech, o trojúhelníku a kruž
nici, stejnolehlá zobrazení, stejno
lehlost v polohových úlohách, po
dobná zobrazení). I zde autor
v podstatě zachovává systém pří
kladů a cvičení (příkladů je 16
a cvičení 125).

V novém vydání přizpůsobil
autor svou publikaci současné ter
minologické normě, která se v po
sledním desetiletí trochu změnila.
V textu se většinou vyhýbá mno
žinové terminologii a symbolice,
což bude asi příjemné na těch
školách, kde se množinový způsob
zápisů ještě nevžil. Je to knížka
pro zájemce o elementární geo
metrii, která poslouží řešitelům
matematické olympiády, ale hodí
se 1dalším zájemcům.

Jiří Sedláček

288



SLOVNÍČEK

ITALSKO -ČESKÝ (POKRAČOVÁNÍ)

SSTše A8,SVRROOSROP vpMávěč TPAP

punti coniugati
— principali
— simmetrici
puntuale

guadrangolo m
— completo
guadrante m
— solare
aguadrato
aguadrato m
elevare al guadrato
auadratura ž
ouadrica ž
auadrilatero m
— piano completo
guadro
guadro m
— didistrii „cne
ouando
ouantificatore m
— esistenziale
— universale
guantificazicne 2
ouantitá ž
aguantitativo
auanto
ouanto m
onaranta
ouarantesiro

SPUSTENI:TPA: SRUSTÝAjiVEDE PÁS ptke

body sdružené
— hlavní
— souměrné
bodový

G

čtyřůhelník
úplný čtyřroh
kvadrant
stuneční hodiny
čtvereční, čtvercový
"tverec
umocniti na druhou
kvadratura
kvadrika, plocha druhého stupně
čtyřstran
— úplný rovinný
hranatý
obraz (i při zobrazení)
rozvodná deska
když
svantifikátor
— malý, existenční
— velký, obecný
Kvantifikace
množství
kvantitativní
kolik
kvantum energie, fotón
čtyřicet
čtvřicáty



guarantesimo m
guarta ž
guartica ž
auarto
guarto m
guaternione m
guattordicesimo
aguattordicesimo m
guattordici
guattro
aguindicesimo
guindicesimo m
guindici
guinta ž
guinto
guinto m
guota ž
guoto m
guozient? m

radar m
raddrizzare, raddirizzare
raddrizzatore m (di corrente)
radiante m
radianza ž
radiazione ž
— integrale
— monocromatica
radicale m
radicando m
radice ž
radioaltimetro m
radioastronomia ž
radionuclide m
radioricevitore m
radioscopia ž
radiotelescopio m

čtyřicetina
kvarta
kvartika, čára čtvrtého stunně
čtvrtý .
čtvrtina
kvaternion
čtrnáctý
čtrnáctina,
čtrnáct
čtyři
patnáctý
patnáctina
patnáct
kvinta
pátý
pětina
kóta
podíl (při dělení beze zbytku)
podíl (při dělení se zbytkem!

R

radar
usměrňovat!
usměrňovač (proudu)
radián
zářivost
záření
— černého tělesa
— monochromatické, jednobarevné
odmocnina
odmocněnec, základ odmocniny
odmocnina; kořen rovnice
radiový výškoměr
radioastronomis
radioaktivní jádro
radiopřijímač
radioskopie
radioteleskop
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25 let atomového střediska v Dubně

Doc. ing. ZDENĚK JANOUT, CSc., FJFIČVUT Praha

Pro rozvoj jaderné fyziky v ČSSR sehrály hlavní úlohu dvě události
mezinárodního významu. První z nich bylo v roce 1955 přijetí pomoci
vlády SSSR v oblasti rozvoje jaderné fyziky a techniky, v jejímž rámci
byly postaveny reaktor VVR-S a cyklotron U-120. Tato zařízení se
stala základní experimentální bází v nově založeném Ústavu jaderné
fyziky (ÚJF) ČSAV v Řeži u Prahy. Druhou událostí bylo vytvoření
Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚŮJV)v Dubně u Moskvy.
Jednou ze zakládajících zemí byla i naše republika. Vytvořením SÚŮJV
byla dána československým vědcům možnost podílet se na fyzikálním
výzkumu v přední linii jaderné fyziky.

SÚJV je umístěn v městě Dubně, které leží asi 130 km severně od
Moskvy na pravém břehu řeky Volhy, a to v místě, kde se řeka Volha
nejvíce přibližuje k Moskvě. Město i ústav se vlastně rozprostírají na
ostrově tvořeném řekami Volhou, Sestrou a Dubnou a kanálem Volha—
—Moskva. Před založením ústavu to byl ostrov s mnoha bažinami a ne
prostupnými lesy, obývaný mnoha zmijemi. Proto měl místní název
„„Zmijíostrov““. Po druhé světové válce se ráz ostrova postupně změnil.
Z podnětu I. V Kurčatova zde byl postaven Ústav jaderných problémů
a o několik let později i Ústav vysokých energií. Tyto ústavy po založení
SÚJV 26. 3. 1956 vcházejí do SÚŮJVjako laboratoře. V současné době je
na ostrově velké atomové středisko s městem, které má asi 15 tisíc
obyvatel. V městě jsou vytvořeny dobré podmínky jak pro vědeckou
práci, tak i pro odpočinekpracovníků ústavu. Některé z ulic byly po
jmenovány jmény slavných fyziků; na příklad najdeme zde ulici Joliota
-Curie, Vavilovu, Vekslera, Kurčatova, Blochinceva.

SÚJV byl založen z iniciativy vládySSSR. Dohodu o založení ústavu
podepsalo 11 socialistických států, které se staly členy SÚJV. Dnes jsou
členy SÚŮJV státy: BLR, MLR, NDR, KLDR, MoLR, PER, RSR,
VSR, SSSR, ČSSR a Kuba. Nejvyšším orgánem SÚJV je Výbor vlád
ních zástupců členských států. ČSSR zastupuje akademik J. Kožešnák.
Výbor se schází zpravidla jednou ročně, schvaluje roční rozpočet ústavu,
výši členských příspěvků, perspektivní plány výzkumu a výstavby
apod. Otázky bezprostředně související s vědeckou činností řeší vědecká
rada ústavu, složená z předních vědeckých pracovníků členských zemí.
V čele SÚJV stojí ředitelství ústavu, které zodpovídá za svoji činnost
vládám členských zemí. Ředitel ústavu se volí na tři roky, jeho dva
zástupci na dva roky. Ředitel ústavu jmenuje administrativního ředi
tele, který vede administrativní a hospodářské oddělení. V současné
době je ředitelem ústavu akademik N. N. Boguljubov. Z čs. odborníků
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byli do funkce zástupce ředitele ústavu zvoleni: v roce 1956 akademik
V Votruba, v r. 1965 prof. I. Úlehla a v r. 1974 prof. Č. Šimáně.

Podle charakteru výzkumu je ústav rozdělen do šesti laboratoří.
Každá laboratoř má své unikátní experimentální zařízení (urychlovač,
reaktor), na kterém se provádí základní výzkum. Hlavní úsilí jaderných
fyziků, radiochemiků a dalších specialistů je zaměřeno na studium
struktury elementárních částic a jejich vlastností, na studium procesů
mezi elementárními částicemi, které jsou vyvolány silnými, elektro
magnetickými a slabými interakcemi, na hledání nových elementárních
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částic, na studium struktury neutronodeficitních a silně deformovaných
jader, na získávání nových transuranových prvků, na studium reakcí
s neutrony a s nabitými částicemi, na studium struktury pevných látek
a kapalin, na výzkum nových metod urychlování částic atd.

Českoslovenští specialisté z různých pracovišť se aktivně podílejí na
činnosti SÚJV od jeho vzniku. Dlouholetou spolupráci s SÚJV udržují
zejména: ÚJF ČSAV, fyzikální ústavy (FÚ) ČSAV a SAV, matematicko
-fyzikální fakulta (MFF) UK, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
(FJFI) ČVUT, přírodovědecké fakulty z Bratislavy a z Košic, Ústav
experimentální fyziky (ÚEF) z Košic. Průměrně pracuje v Dubně
v rámci dlouhodobého pobytu (2 až 3 roky) okolo 40 čs. pracovníků.
Na krátkodobé pobyty přijíždí do Dubny desítky dalších odborníků
ročně. Naši vědečtí pracovníci se podílejí i na činnosti různých orgánů
ústavu, zúčastňují se konferencí, pracovních porad, seminářů, letních
škol o fyzice a jiných podobných akcí. V ČSSR se uskutečňují ve spolu
práci s SÚJV vědecké konference, sympozia, pracovní porady apod.

Účast ČSSR v činnosti SÚJV se uskutečňuje jak v oblasti nízkých,
tak i vysokých energií. V oblasti fyziky vysokých energií se čs. pracov
níci již v r. 1958zapojili do experimentů věnovaných studiu nepružných
interakcí záporných pionů s nukleony v jaderných emulsích. V téže
době se rozvinula spolupráce při studiu pružného rozptylu protonů
s protony a deuterony. Získané výsledky umožnily objasnit mechanis
mus těchto interakcí. Později se fyzikové z FÚ ČSAV podíleli na objevení
AT+ rezonance při studiu mnohonásobné produkce sekundárních částic
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při interakci antiprotonů s protony. Pracovníci z ÚEF SAV z Košic,
FÚ ČSAV a MFF UK spolupracují s fyziky z SÚJV při studiu interakce
antiprotonů s hybností 24 GeV/c s protony v bublinové vodíkové ko
moře „Ludmila“ Čs. fyzikové se podíleli i na objevu rozpadu F mezonu
na pár et +- e“, který se dosud nepozoroval. Skupina pracovníkůz pří
rodovědecké fakulty z Bratislavy připravila a realizovala experiment,
v kterém byl hledán monopól Diraca. Aktivní účast pracovníků z MFF
UK a FJFI ČVUT byla po několik let při provádění elektronických
experimentů na synchrocyklotronu zaměřených na studium pružného
rozptylu nukleonů na nukleonech. Byl studován jednonásobný, dvoj
násobný i trojnásobný rozptyl nukleonů na nukleonech. Tyto experi
menty poskytly informace o spinové závislosti jaderných sil. V současné
době se fyzikové z Košic a Bratislavy podílejí na tvorbě spektrometrické
ho komplexu ,„Hyperon““,který bude sloužit ke studiu procesů s výměnou
hypernáboje v intervalu energií od pěti do dvaceti gigaelektronvoltů
na urychlovači v Serpuchově. Aktivní účast našich fyziků je i v pro
gramu „„RISK“', který je zaměřen na studium jevů souvisejících se
strukturou hadronů, tj. baryonů a mezonů. Prostřednictvím SÚJV se
pracovníci FÚ ČSAV a MFF UK účastní experimentu v Evropském
středisku pro jaderný výzkum (CERN), který je zaměřen na studium
hluboce nepružného rozptylu mionů na vodíku, deuteriu a uhlíku při
energii mionů od 50 do 300 GeV. Tento experiment umožní provést
prověrku některých základních teorií ve fyzice elementárních částic.

V oblasti fyziky nízkých energií se rozvinula spolupráce hlavně ve
studiu struktury atomového jádra. Fyzikové z ÚJF ČSAV, MFF UK
a FJFI ČVUT užitím impulsního reaktoru rychlých neutronů IBR-30
již řadu let studují radiační záchyt rezonančních neutronů. V jaderné
spektroskopii se čs. pracovníci podílejí na výzkumu neutronodeficitních
jader. Byly objeveny nové radionuklidy a získána nová data o energii
a kvantových charakteristikách hladin řady atomových jader. V sou
časné době v rámci programu JASNAPP pracuje skupina čs. pracov
níků z ÚJF ČSAV a MFF UK,která studuje izotopy vzácných zemin.
Od r. 1974 je úspěšně realizován v SÚŮJVčs.program „SPIN“, zaměřený
na studium orientovaných radioaktivních atomových jader.

Mnoholetou tradici má účast čs. radiochemiků ve výzkumech vlast
ností a získávání transuranových prvků. Radiochemici z ÚJF ČSAV
rozpracovali velmi rychlou metodu, hodící se ke studiu chemických
vlastností transuranových prvků s poločasy rozpadu řádově sekunda
a menší. Tato metoda byla použita k chemické identifikaci prvků s ato
movým číslem 104 a 105 (Kurčatovium a Niels Bohrium).

Úspěšná spolupráce probíhá i v oblasti teoretické fyziky. Teoretici
z ÚJF ČSAV a SÚJV získali důležité výsledky v teorii „úplného po
kusu““,která popisuje rozptyl nukleonů na nukleonech. Mezinárodního
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uznání získaly výsledky interpretující měření pružného rozptylu pionů
na *He. Teoretici z přírodovědecké fakulty z Bratislavy zaměřují svoje
práce na využití metod teorie grup v kvantové teorii pole a na úlohu
kvarků v nelokální teorii pole. Dále se podílejí na vypracování programu
pro zařízení „„RISK“.

O úspěšné spolupráci mezi ČSSR a SÚJV lze hovořit i v oblasti pří
strojové techniky, automatizace, urychlovačové techniky a fyziky níz
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kých a velmi nízkých teplot. S pomocí SÚJV byl postaven a uveden
do provozu nový izochronní cyklotron U-120M, který se stal základním
zařízenímv ÚJFEČSAV Vrámci spolupráce s FJFI ČVUT se konstruuje
první čs. mikrotron (urychlovač elektronů), rozvíjí se nový typ trojosého,
plně automatizovaného a počítacím strojem ovládaného goniometru
pro neutronovou difraktografii. Pracovníci z FÚ ČSAV vyvinuli pro
SÚJV prohlížecí a měřicí stůl SAMET, na kterém jsou vyhodnocovány
snímky z bublinových komor.

Není možné v tak krátkém článku vypsat všechny výsledky dosažené
během pětadvacetileté spolupráce s SÚŮJV I to, co je uvedeno, svědčí
o bohaté a plodné vědecko-výzkumné spolupráci mezi československými
pracovišti a SÚJV, která bude v budoucnu úspěšně pokračovat.

matematika

Dva príklady na použitie analytickej geometrie
v planimetrii

prof. RNDr. VÁCLAV MEDEK, Bratislava

Na výstavbu geometrie sa používajů v podstate dve metódy. Jedna
je syntetická, pri ktorej sa vychádza zo sústavy axióm prislušnej geomet
rickej teórie (napr. zo sústavy axióm rovinnej Euklidovej geometrie)
a pracuje sa priamo s geometrickými útvarmi ako množinami jednodu
chých útvarov (napr. pracujeme s trojuholníkom ako množinou bodov).
Druhá metóda je analytická, pri ktorej sa najprv popíšu geometrické
útvary vo tvare čísiel, rovníc, nerovníc a ich sůstav, potom metódami
algebry a analýzy sa tieto údaje vhodne spracujů a napokon sa výsledok
prevedie opáť do „„geometrickej reči“ Vzhladom na to, že algebra a ana
lýza sů už velmi dobre prepracované teórie, niekedy je výhodné využit
ich výsledky na štůdium geometrických útvarov.

Podmienky úspešnosti pri použití analytickej metódy spočívajů vo
vhodnej volbe sůradnicovej sústavy vzhladom na riešený problém
a v dostatočných vedomostiach z algebry a analýzy.

V ďalšom uvádzame dve ukázky použitia analytickej metódy na dó
kazy dvoch dobre známych viet z planimetrie. Uvážte, či naše úvahy
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Obr. 1

sú nezávislé od volby súradnicovej sústavy a overte si, či iná volba sú
radnicovej sústavy vedie k jednoduchším alebo k zložitejším výpočtom.

1. Dokážte túto vetu: Nech AB je tetiva kružnice k a nech M je Iubo
volný bod kružnice k rózny od bodov A, B; potom priamky AM a BM
zvierajů zhodné uhly pre všetky polohy bodu M.

Riešenie. Priamky AM, BM zvierajů štyri uhly s vrcholom M,
absolůtne hodnoty ich kosinusov sa navzájom rovnajů. Hladajme preto
vyjadrenie tejto absolůtnej hodnoty iba pre jeden z týchto uhlov (obr. 1).
Súradnicovů sústavu zvolme tak, že tetiva AB kružnice k leží na osi r
a začiatok O súradnicovej sůstavy je jej stred. Potom stred S kružnice k
bude mať súradnice [0, s], kde 0 S s < r, a parametrické rovnice kružni
ce k budů mať tvar

X= rcost,y = rsint + s.

Nech M je lubovolný bod kružnice k rózny od bodov A, B. Pretože
trojuholník AOÓSje pravouhlý, je |40| = /r* —s? ,a teda

AV" —s2, 0), BIJr*—s2, 0).

Nech vektor u — M — A, potom uf[rcos tť+ Vr* — sž , r sin č- s),
vektor v — M — B má podobne sůradnice [r cos £— Vr* — 8%,rsiní +
+ s]. O uhle mvektorovu, v platí

cos © =

(rcost + r —s?)(r cost —Vr*—s2)—(rsint + s)?

Vr cost -+Vr*—82)2+ (rsint + s)ž. V(r cost —V —s2)ž+ (rsint + s)*©

M 2s (rsint —s)

V2r(ssint + r) + 2rr* —sžeost. V2r(ssint + r) —2r/r —sžcosí
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Obr. 2 m Obr. 3

2s(rsint- s)
© | 4r? (s*sinžť —-2rs sin tf+ r*?)— 4r* (r* — s*) cos?t ©

© 2s(rsiné+s) | 2slrsint+s)
V4r*(rsint-+-s)ž |2r(rsiné T s)|

Vzhladom na to, že predpokladáme, že bod M kružnice k je rózny od
28 S

Zr

Tým istým číslom možno vyjadriť aj kosinus uhla ASO v trojuholníku
A08; ak |©XASO| = m, potom vnůtorný uhol w trojuholníka ASB
pri vrcholeS sa rovná 2.

Známu vetu o obvodovom uhle v kružnici možno dokázať podobným
spósobom; pri volbe súradnicovej sůstavy treba rátať s lubovolným s
a pri úvahe o cos w starostlivo prediskutovať výsledok krátenia zlomku.

bodovA, B, je rsinť + s 3£0,a teda |cose| = —— , čo je konštanta.

2. Dokážte vetu o mocnosti bodu ku kružnici: Nech P je bod v rovine
kružnice k neležiaci na kružnici k; nech p je [ubovolná priamka prechád
zajúca bodom P a pretinajúca kružnicu k vo dvoch bodoch A, B (ktoré
móžu byť aj totožné); potom sůčin |PA|.|PB| je pre všetky priamky p
prechádzajúce bodom P rovnaký (obr. 2).

Dókaz. Sůradnicovů sůstavu si zvolme tak, že bod P bude začiatkom
súradnicovej sůstavy a stred kružnice k nech je bod S[s, 0]. Potom rovnica
kružnice k je (©— s)? + 4? — r? = 0. Každá priamka p prechádzajúůca
bodom P a rózna od osi y má rovnicu y —tz, kde ťje lubovolné reálne
číslo; z-ovů súradnicu priesečníkov priamky p s kružnicou £kdostaneme
riešením rovnice (x — s)? + Px? — r? = 0.

st V + Pr? —s?)
1+?Dostávame %1,2=
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s- r > Prž—s?)
Ztoho4,1,=t. Te .

Nech A je bod so znamienkom ,„+““pri odmocnine, bod B nech je bod
so znamienkom „—““ pri odmocnine. Priamym výpočtom zistíme, že

|AP| = I (52+ 12+ Pr? —s?) + 2s|r? + B(rž —s?)),i+řl —
|BP| = ————(s? + r? + t2(rž — s2) — 2s| r? + Bi(r2— 5?)).i+*

Potom, ak si označíme

a—=8+ 7+ Pr —s?), b= 2s|/rž+ Pírž—s*),

použijeme vzorec (a + 5) (a —b) = a? — 5? a prislušný výraz upravíme,
dostaneme

AP||Bpj=KO YO+B1+0 — s?|,

čo je pre všetky f konštanta.
Geometrický význam tejto konštanty je rózny podla toho, či bod P

je vonkajší alebo vnůtorný bod kružnice k. Ak je bod P vonkajší bod kruž
nice k (pozri obr. 2), je možné zostrojiť bodom P dve dotyčnice m, m'
kružnice k, ktoré sa jej dotýkajů v bodoch T, T“ Vzhladom na to, že
trojuholník PST je pravouhlý, platí |PT|* = s? —7?,a teda náš konštant
ný sůčin sa rovná štvorcu vzdialenosti bodu P od bodu dotyku T do
tyčnice m (to isté platí aj o dotyčnici m“).Ak je bod P vnůtorným bodom
kružnice k (obr. 3), nájdeme priesečníky A, B osi y s kružnicou £k,o nich
platí |AP| = |BP| a |AP|.|BP| = |AP)? = r* —s?. Body A, B ležia
teda na tej tetive kružnice k, ktorá prechádza bodom P a je kolmá na
priamku PS.

Pravítko a kružítko počítače

Doc. dr. ing. L. DRS, CSc., ČVUT Praha

Řešíme-li nějaký geometrický problém graficky, používáme přitom
nejčastěji pravítko a kružítko. Jimi rýsujeme úsečky a kružnice a pro
vádíme další potřebné euklidovské konstrukce. Jakým způsobem má
však tyto konstrukce provádět bez pravítka a kružítka počítač! Pře
devším musí být doplněn grafickým výstupním zařízením, např. D%
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gigrafem, viz Rozhledy č. 7, roč. 50. V tomto článku byl též popsán způ
sob, jakým počítač přiměje kreslicí zařízeníke kresbě úsečky. V krátkosti
si to zopakujme. Pero tohoto zařízení může kreslit jen úsečky v osmi
základních směrech, svírajících navzájem úhel 45“ Úsečka, která má
jiný než základní směr, se rozdělí na krátké úseky asi 0,1 mm a každý
se nahradí úsečkou mající základní směr. Výsledná lomená čára, která
tak vznikne, se téměř neliší od původní úsečky a při zběžném pohledu
nepoznáme, že není kreslena úsečka, ale lomená čára. Graf nás oklame
podobně jako film, kde si neuvědomíme, že se vlastně promítají v rych
lém sledu statické obrázky, nebo televize, která obraz vytváří z bodů.
Lomená čára se neodchýlí od úsečky o víc než 0,1 mm. Ve srovnání
s ručním rýsováním, při němž může být příčinou nepřesnosti nepřesné
pravítko i nesprávný způsob kreslení, je to chyba nepatrná.

Nyní se věnujme problému, jak má počítač připravit kresbu kružnice,
když kreslicí zařízení nemá k dispozici kružítko, ale opět jen pero s ome
zenými směry pohybu.

Použijme nejprve známou rovnici jednotkové kružnice x*+ y* =,
z níž vyplývá pro čtvrtkružnici podle obr. 1 explicitní rovnice

y=|i-—xr pro0Sr Sl.
Zvolíme značný počet hodnot souřadnic z, počítačem určíme z této

rovnice příslušné souřadnice y bodů této čtvrtkružnice a automat na
kreslí lomenou čáru, která tyto body spojuje — „„čtvrtkružnici““

Tento způsob kresby má dvě nevýhody:
1. Zvolíme-li souřadnice ©rovnoměrně mezi hodnotami0 a 1 (na obr. 1

je z = 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1) jsou příslušné body oblouku rozloženy
nerovnoměrně. Lomená čára je v okolí bodu (1; 0) mnohem nepřesnější
než v okolí bodu (0; 1).

2. K určení souřadnic se používá odmocňování, které je relativně
pomalé, zejména při kresbě na obrazovku. Kresba tu musí být realizo
vána bezprostředně po jejím vyžádání.

Z těchto důvodů je explicitní rovnice pro počítačové vyjádření kruž
nice málo vhodná.

Použijme tedy parametrické rovnice této čtvrtkružnice:
X=008sa,y=SsSna WSasSM,

v nichž je úhel « proměnný parametr.
Zvolíme-li nyní rovnoměrné rozdělení parametru « (viz obr. 2, « =

= (©,307, 60“, 90) budou příslušné body křivky rozděleny rovnoměrně
a náhradní graf-lomená čára s těmito vrcholy -bude výhodnější než na
obr. 1. Počítač však musí použít pro výpočet souřadnic goniometrické
funkce a tento výpočet je opět relativně pomalý.

Použijme jiné parametrické rovnice čtvrtkružnice:
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Obr. 1 Obr. 2

r=(1—7) (1+P),
= 28 (1+7),

v nichž parametr t probíhá hodnoty mezi 0 a 1.
Snadno se přesvědčíme, že tyto rovnice vyjadřují jednotkovou kruž

nici: když je umocníme a sečteme, vyjde x* + y? — 1. Výpočet souřad
nic je tentokrát rychlejší, neboť pouze sčítáme, násobíme a dělíme.
Nevýhodou je opět nerovnoměrné rozdělení bodů na oblouku, rozdělíme-li
rovnoměrně interval parametru ť(na obr. 3 jet = 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1).

Všechny tyto způsoby automatického rýsování kružnice spočívají
v kreslení náhradní lomené čáry. Proto je ještě nutno určit maximální
chybu a na jejím základě i počet vrcholů náhradní lomené čáry tak, aby
chyba nepřekročila požadovanou přesnost kresby. To ovšem znamená
provádět další výpočty, což my zde dělat nebudeme. Zhodnotíme chyby
pouze podle obr. 1—3. Jsou označeny symbolem A. Na obr. 2 je A
menší než na obr. 1, ačkoli jsme použili menší počet vrcholů náhradní
lomené čáry. Při stejném počtu vrcholů je chyba na obr. 3 menší než
na obr. 1.

Stoprocentně nás tedy neuspokojuje žádná z uvedených metod. Pro
to se nabízí tato myšlenka: nahraďme kružnici od začátku jinou křivkou,
která se od kružnice bude nepatrně lišit, ale výpočet jejích bodů bude
pro počítač rychlý. Bylo zjištěno, že těmto požadavkům dobře vyhovuje
křivka určená rovnicemi

x — 0,707 — 1,172 1(1 — ť),

—0,707(—4%+ 66%— 1)+ 1,1721(20*— 311),

v nichž je parametr t z intervalu <0,1“.
Tato křivka nahrazuje čtvrtkružnici podle obr. 4. Prochází jejími

body 1, 3, 5 a nejvíce se od ní odchyluje v bodech 2 a 4. Rozdíl je však
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Obr. 4

Obr. 3

nepatrný. Při poloměru 10 cm je menší než 0,3 mm, křivka se tedy od
oblouku kružnice nerozezná a přitom je její výpočet pro počítač velmi
výhodný, protože se používají pouze základní operace, sčítání 4 násobe
ní.

Význam předchozích úvah spočívá nejen v tom, že jsme si vysvětlili,

že geometrie, kterou počítač pro rýsování používá, je jiná než středo
školská euklidovská geometrie.

Koperníkův magický čtverec

Psali jsme už, že půl tisíciletí, jež před několika roky uplynulo od
narození Mikuláše Koperníka (1473—1543),podnítilo mnoho odborníků
a publicistů k tomu, aby se znovu podrobně zabývali touto vynikající
světovou osobností. Nyní se nám dostává do rukou práce, která másice
jen okrajový význam, přece jen však nám i ona trochu Mikuláše Koper
níka přibližuje. D. R. Kaprekar uveřejnil r. 1974 v indickém časopise
Indian Journal of History of Science příspěvek s názvem, který jsem si
vypůjčili pro tuto poznámku. Koperníkův magický čtverec má tvar

19 2 73 500
501 72 5 16

3.18 499 74
711 502 I7 4
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Zkontrolujte si, že součet čísel v každém řádku i v každém sloupci
a v každé úhlopříčce tohoto čtvercového schématu je 594. Pochází-li
tento čtverec opravdu od M. Koperníka, potvrzuje to starou zkušenost,
že se i vážní vědci někdy rádi zabývají rekreační matematikou.

J. 8.

fyzika

Relativita — vec jednoduchá, ale rafinovaná - I.

RNDr. VLADIMÍR ČERNÝ, CSc., Ústav fyziky a biofyziky UK, Bratislava

1. Úvod

Od zavedenia špeciálnej teórie relativity (ŠTR) do výuky na stredných
školách neuplynulo ešte vela času. Príslušná metodika výkladu sa vy
víja a pochopitelne nemóže býť zatial tak prepracovaná ako v klasických
partiách fyziky. Domnievame sa, že pri zoznamovaní so základmi ŠTR
by sa mali žiakom predovšetkým kvalitatívne objasnit základné myš
henky a princípy s dórazom na fyzikálnu stránku teórie na úkor stránky
formálnej, približne v tom zmysle, ako to naznačil v nedávných prácach
Fuka [1]. Jeho články sů však orientované viac na pedagógov ako na
žiakov. Práve žiaci však pocitujů potrebu na kvalitatívnej úrovni „,pre
debatovat“ preberanů problematiku ŠTR po formálnej stránke azda
1zvládnutů. Na to však zváčša neostáva pri vyučovaní vela času.

V týchto niekolkých článkoch sa snažíme čiastočne zaplniť tůto med
zeru. Nevyčerpáme celů problematiku. Pójde nám skór o to, na niekto
rých príkladoch ukázať, ako treba postupovať pri „vyhmatávaní“ fyzi
kálnej podstaty, ktorá sa skrýva za výsledkami ŠTR. Zámerne pritom
nebudeme používať formálny aparát Lorentzových transformácií, hoci
vedie rýchlo algoritmicky k cielu. Príslušná „fyzika“' sa tak však často
zahalí do „„úprav rovníc““, čo může zvádzať k neuvedomeniu si podstaty
a logickej štruktúry problému.

Naliehavo zdórazňujeme, že fyzika nie je „„odvodzovanie“. Váčšine
rovníc sa naozaj dá „rozumieť““Len sa netreba bát ŠTR, najměbát sa
snahy pochopit ju.
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Pravdouje, že ŠTR jje jednou z mála v škole preberaných problematík,
ktorá sa nedá „strávit“ na prvýkrát. Naviac je tu nebezpečie, že ŠTR
sa dá lahko namemorovať (pre jej jednoduchý matematický aparát),
ale nedá sa na prvé čítanie pochopit. Naozaj sa však netreba báť. Ak sa
žiak nezastaví na tomto prvom štádiu, dostaví sa po vynaložení istého
intelektuálneho úsilia i stav pochopenia. Kto neprestane ani tu a kladie
si ďalšie otázky, zistí po čase, že už nerozumie vlastne vóbec ničomu
aby potom opáť pochopil, v inom svetle a na vyššej úrovni. Atď. Psy
chológovia by možno vedeli o týchto otázkach povedať viac. Ale kto to
zažil, vie, že to spósobuje rovnaků radosť ako dobré umenie. Stojí za to,
skůsiť to.

V tomto prvom článku sa v podstate obmedzíme na diskusiu základ
ných pojmov a poznatkov, týkajúcich sa ŠTR. V druhom článku sa
zameráme na kinematiku a v treftom na dynamiku. Diskusiu niektorých
špeciálných problémov sme presunuli do posledného, štvrtého, článku.

2. Základné poznatky
Už sme spomenuli, že ŠTR sa pokůsime vyložit nesformalizovaným

spósobom. Použijeme pritom metódu, ktorú ostatne nájdeme už v Bin
stečnovýchoriginálných prácach, tzv. myšlienkového experimentu (Ge
danken-experiment). Nepokůšame sa tu o presnejšie vymedzenie tohoto
pojmu, azda to bude jasné neskór z príkladov V podstate ide o teore
ticků analýzu určitej konkrétne zvolenej situácie, pritom sa však kladie
zvláštny dóraz na (aspoň principiálnu) realizovatelnosť popisovaných
skutočností. Týmto sa snažíme zabezpečit, aby naše úvahy „,neviseli
vo vzduchu““ Cielom je vyvarovať sa v úvahách „zrejmých““, ale pritom
v skutočnosti nesprávných tvrdení. Na rozdiel od reálneho experimentu,
pri myšlienkovom móžeme pracovat v tzv. ideálnych podmienkach,
ku ktorým sa dá síce principiálne lubovolne blízko priblížiť, ale bolo by
to mimoriadne náročné alebo za sůčasného stavu techniky zatial ne
možné. Gedankenexperiment je teda teoretická úvaha, často zameraná
predovšetkým na sledovanie otázok logickej konzistentnosti hypotéz
a tvrdení teórie.

Nesmieme však zabůdať na to, že teoreticků fyziku nemóžeme budo
vať čisto logickým dóvodením. V základoch nakoniec musia stáť kon
krétne poznatky o reálnom svete. My použijeme v úvahách určite vela
takých poznatkov, často si to ani neuvedomiac. Dva však budů hrať
centrálnu úlohu. Uvedieme ich, hoci v tomto štádiu nám ich obsah
azda nebude celkom jasný. Neskór si ich rozoberieme podrobnejšie.Principrelativity© Nijakýmexperimentomnemožnorozhodnůť,ktorá
z dvoch inerciálných sůstav sa pohybuje a ktorá stojí.Principrovnakejrýchlostisvetla© Danýsvetelnýlůčsašírivočilubovol
nej inerciálnej sústave vo vakuu rovnakou rýchlosťou c (==299 725km/s).
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Tieto výroky sú výsledkom mnohých vykonaných skutočných expe
rimentov. Toto je prvá vec, ktorú treba pri ŠTR „strávit““. Prosto: náš
svet je tak „skonštruovaný“, že v ňom platia uvedené dve tvrdenia.
Je celkom dobre možné, že by sa pri tabuli dal popísať model sveta,
pritom logicky konzistentný, v ktorom by tieto výroky neplatili. Azda
sa to dá, ale nebol by to model nášho sveta. V našom reálnom svete
tieto tvrdenia platia. To je experimentálny fakt.

Zdoraznime, že princíp rovnakej rýchlosti svetla nie je zdaleka taký
nevinný, ako by sa vari na prvé čítanie mohol zdať. Všetky „zdravému
rozumu protirečiace“ výsledky ŠTR majú svoje korene v tomto prin
cípe. Doporučujeme preto čitatelovi, aby si sám na jednoduchých
prikladoch skúsil hlbšie uvedomiť, čo vlastne tento princíp hovorí.

Jedným takým príkladom je známy „„vagón““ Uprostred vagóna
blikne žiarovka. Svetlo žiarovky zrejme dorazí (pozorované vnútri va
góna) súčasne na obidve steny — prednů i zadnů. Podla princípu rovna
kej rýchlosti svetla sa však lůče vychádzajúůce z tejto žiarovky pre
pozorovatela na stanici šíria tiež iba rýchlosťou c, a nie č + v (kde v je
rýchlosť vagóna). Pozorovatel na stanici preto uvidí, že lůče nedopadnů
na steny vagóna sůčasne, ale napred na zadnů stenu, ktorá ich doháňa
a potom až na prednů, ktorá pred nimi uteká. Dve udalosti, javiace sa
súčasné pozorovatelovi vo vagóne, sů teda nesúčasné pre pozorovatela
„na stanici“ "Tento fakt je netriviálny. Naliehavo prosíme čitatela,
aby tento priklad neprebehol iba očami, ale nakreslil si obrázok a uve
domil si dobre, čo tieto tvrdenia znamenajů.

Výsledok je skutočne „proti zdravému rozumu““ Ukazuje, že musíme
revidovat naše vžité predstavy. Aby sme pritom čitatela nepoplietli,
v našom priklade sme výsledok nedokázali „,čistou““logikou, ale odvola
ním sa na pozorovanie — na zistený fakt rovnakej rýchlosti svetla.
Technici, ktorí sedia v centrálach velkých urýchlovačov elementárnych
častíc, vidia takéto efekty naozaj denne a musia s nimi rátať, aby urých
[ovač udržali v chode.

Azda by sme mali na tomto mieste uviesť aspoň niektoré klasické
experimenty, ktoré k spomínaným základným princípom viedli. Nebu
deme tak robiť, sů popísané v učebniciach. Najznámejší, Michelsonov,
vari v každej. Neurobíme tak i preto, že jeden-dva experimenty isto
nestačia na vyslovenie takých vážnych tvrdení. Každý z oných pokusov
osobitne sa určite dá „vysvetlit“ i pomocou nejakej inej špeciálnej hy
potézy, odlišnej od spomínaných princípov. Len všetky experimenty
v súhrne vedů k nutnosti vyslovit tieto tvrdenia a k presvedčeniu, že
práve ony sů pravdivým obrazom nášho sveta.

V ďalšom sa už nebudeme explicitne odvolávať na nejaké experimen
tálne fakty a budeme pracovať čisto teoreticky a logicky. Móžetak lahko
vzniknůť dojem, že ŠTR je logická konštrukcia, založená na dvoch
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postulátoch. Tento dojem je mylný. Fyzika nie je matematika a tie dve
tvrdenia nie sů postuláty, ale výsledky meraní. Naliehavo znovu opa
kujeme: princíp rovnakej rýchlosti svetla nie je otázkou logickou, filo
zofickou, etickou alebo estetickou, ale v prvom rade experimentálnou.
Kto tomuto princípu neveri, toho nemožno logicky presvedčiťt.Existuje
jediný argument: zmeraj si sám a uvidíš.

Aby sme neboli iba akademickí: stačí ísť na exkurziu k urýchlovaču.
Treba sa tam napríklad pozrieť na rozpad častice piónu. Rozpadá sa na
dva fotóny. Ak pión stojí, tie dva fotóny letia oproti sebe rýchlosťou
svetla c. V laboratóriu sú však dnes už bežné pióny, pohybujúce sa
rýchlosťtou 0,999 999 c. Ak sa takýto pión rozpadne na dva fotóny,
potom nepozorujeme, že by sa jeden z nich pohyboval rýchlosťou
1,999 999 c a druhý iba 0,000 001 c (— 300 m/s!, taký efekt by naozaj
nebolo ťažké pozorovat). Naopak, oba fotóny majů experimentálne
rýchlosť c.

3. Základné pojmy
Ku mnohým vášnivým sporom okolo ŠTR dochádza najmá kvóli

nepochopeniu a nevyjasneniu si pojmov. Diskutujúci sa domnieva,
že termíny, ktoré používa, sů mu intuitívne dostatočne zrejmé. Spravidla
tomu však tak nie je, a hoci intuícia móže mať nesporne heuristicků
cenu (t.j. pri objavovaní nových vecí), ako logický argument rozhodne
neobstojí. Konkrétne: azda najváčšíu pozornosť a námietky spomedzi
výsledkov ŠTR vyvoláva dilatácia času. Nech sa čitatel zamyslí nad
tým, či jeho pojem o čase sa dá prakticky účelne sformulovať tak, aby
na základe takejto „,definicie“sa dalo v prípadnomspore o „skracovaní
či predlžovaní času“ logicky dóvodiť.

Zámerne zdorazňujeme: prakticky účelne. Našou snahou totiž bude,
aby každá otázka, ktorú položíme, sa dala experimentálne rozhodnůť.
Otázka, ktorá nie je takto sformulovaná, zváčša nemáva zmysel. Otázku
„Predlžuje sa čas“ chápeme teda v zmysle „„Ukážudruhé hodiny viac
ako prvé?“ To je pravý zmysel onejotázky. Hoci sa k nemu ešte po
drobnejšie vrátime, upozorňujeme naň však už tu, pretože ho považu
jeme za jeden z „uholných“, alesúčasne 1 „úskalných“ kameňov ŠTR.
Je to skutočnosťt, že za „„časom““nie je treba hladať „Čas“ ale prosto
údaj hodín. Kto toto dokáže prijať a „„stráviť““,pochopí teóriu relativity.

Začnime teda naše úvahy s prvým ústredným pojmom: súradnicová
sústava. Je známe, že pohyb telesa musíme opisovať relatívne vzhladom
na iné telesá. Tieto vzťažné telesá sa pritom snažíme voliť tak, aby
prislušný popis pohybu bol jednoduchý a účelný. Zvolená referenčná
sústava telies sa nazýva súradnicová sústava. Presnejšie: súradnicovou
sústavou budeme rozumieť systém navzájom sa nepohybujúcich telies.
Potom sa pohyb dá popísať tak, že vymenujeme postupne všetky telesá
súradnicovej sůstavy, s ktorými sa sledované teleso počas svojho po
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Obr. 1

hybu postupne stretáva. Takéto vymenovanie určuje dráhu telesa.
Například vlastný pohyb móže pozorovatel opísať: „Opustil som školu,
prešiel bránkou, minul samoobsluhu, zabočil som za roh ulice a vošiel
do obchodu““. Táto metóda, pri ktorej má každé teleso súradnicovej
sústavy svoje meno (nezávislé a špeciálne) je niekedy užitočná, ale pre
presnejšie kvantitatívne opísanie pohybu nepraktická. Vhodnejšie je
zvoliťsi súradnicovů sústavu tak, že jej telesá sů pravidelne usporiadané
do tvaru mriežky (obr. 1). Jednotlivé telesá potom pomenujeme podla
toho, v ktorom riadku a stlpci sa nachádzajů. V prípade trojrozmerného
priestoru budů takéto „„mená““trojčíselné, napr. (3, 2, 81). Nebudeme
touto triviálnou konštrukciou dalej podceňovať inteligenciu čitatela.
Každý si dokáže predstavit, ako postupným zjemňovaním referenčnej
mriežky priblížime sa k intuitívne známej súradnicovej sústave „zada
nej troma osami“

Zámerne sme sa zdržali tak dlho pri tomto prvom pojme, aby sme
zdóraznili nutnost fyzikalizovania pojmov a koncepcií, bez ktorého sa
nedá ŠTR porozumieť. Fyzikálnou súradnicovou sústavou je iba taká,
ktorá sa v uvedenom zmysle dá realizovať pomocou skutočných telies.

Vieme, že nie všetky súradnicové sústavy, ktoré spíňajů doteraz
vyslovené kritériá, sú rovnako praktické. Najúčelnejšie sů tzv. tnerciálne
súradmcové sústavy, v ktorých platí zákon zotrvačnosti v tvare: Vzhla
dom na inerciálnu sůstavu sa volné telesá pohybujů rovnomerne pria
močiaro*).

Inerciálných súůstavmóže existovať vela. Vieme o nich, že sa pohybujů
navzájom rovnomerne a priamočiaro. Jednou z úloh ŠTR (a tou sa my
práve budeme zaoberať) je na základe známych výsledkov pozorovaní
fyzikálnych javov pozorovatelom viazaným na určitů inerciálnu sústavuZÁLMÍT

*) Uvedomujeme si, že sme tu nedóslední, lebo zatial nevieme, čo je to
„rovnomerne““ a „„pramočiaro““.Nateraz vystačíme s intuitívnym pocho
pením, aby sme sa príliš nezdržovali. K viacerým „„nevybaveným““veciam
sa vrátime v poslednom článku tejto série.
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vedieť určit výsledky, ku ktorým dospel pozorovatel viazaný na inú
inerciálnu sústavu pri sledovaní tých istých javov.

Súradnicová sústava umožňuje vyjadriť priestorové vzťahy medzi
fyzikálnyými javmi. Pozorovania by však neboli úplné, keby nebol
zachytený aj časový priebeh týchto javov. Naznačili sme už v úvode,
že sa tu nebudeme snažit povedať, čo to čas je. Postačí, keď ho budeme
vedieť merať. Teda, keď budeme mať hodiny. Ako hodiny nám poslúži
Tubovolný pravidelne sa opakujúci (periodický) dej**). Jedno zopako
vanie periódy tohto deja nazveme „tiknutím““. Potom už stačí vyrobiť
iba počítadlo tiknutí (ciferník) a hodiny sů hotové.

Niektoré javy v prírode trvajú velmi krátko (rozsvietenie žiarovky,
rozpad jadra atómu a pod.). Ak navyše sú takéto javy lokálne, t. j.
viazané na malů oblasť v priestore, nazveme ich „„uďalosti““.Skúsenosť
nás potom učí, že na udanie udalosti stačí povedať, aká udalosť to bola
(napr. rozsvietenie žiarovky), určiť súradnice telesa referenčnej sústavy,
v blízkosti ktorého tá udalosť nastala, a udať časový okamih, v ktorom
nastala.

Ak budeme opatrní, rýchlo prideme na to, že na určenie časového
okamihu nevystačímes jednými hodinami. Nestačí totiž, aby sa pozorova
tel pozrel na svoje hodiny „„vokamihu, keď udalosť nastala““ Mlčky by
totiž predpokladal, že na prenos informácie o vzdialenej udalosti je
v princípe treba zanedbatelne malý čas, teda rýchlosť prenosu informá
cie nekonečne velká. Príklad s vagónom navyše hovorí, že nemóžme
jednoducho urobit korekciu na dobu stratenů na prenos informácie zo
známej rýchlosti a vzdialenosti. V príklade sme videli, že samotný
pojem sůčasnosti je relatívny; čo je súčasné pre jedného pozorovatela,
nemusí byť sůčasné pre iného.

Ak sa teda chceme vyhnůť použitiu nesprávných predpokladov,
potom je nutné mať hodiny na tom istom mieste, na ktorom sledovaná
udalosť nastala. To sa ale dá zariadiť iba tak, že každé referenčné teleso
súradnicovej sústavy vybavíme štandardnými, všade rovnakými hodi
nami. Ku každým hodinám je tiež treba umiestniť trpaslíka (—pomoc
níka pozorovatela), ktorý v okamihu, keď nastane zaujímavá udalosť,sa
pozrie na svoje hodiny a zaznamená čas, ktorý práve ukazujů. Záznam
potom pošle na vyhodnotenie do ústredia, v ktorom sedí „„pozorovatel““
Teraz už nevadí, že záznam sa cestou móže trochu oneskoriť.

Aby sa čitatel neurazil. Dadaizmus — trpaslíkov — sme nepoužili
preto, že ho azda podceňujeme. Mýslieťv terminoch trpaslíkov je jediná
metóda známa autorovi, ktorá pomóže vyhnůť sa triviálným chybám
v ŠTR.

**) Diskusiu pojmu „„pravidelnosť““opáť presúvame až do posledného
článku.
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Zopakujmesi teda: „„Ihrisko“ŠTR, je inerciálna súradnicová sústava,
tvorená systémom navzájom nehybných referenčných telies. Každé
teleso je vybavené hodinami. Pri každom sedí trpaslík s poznámkovým
blokom. Na jednom mieste (napr. „v počiatku““) sedí pozorovatel
v ústredí, ktorý vyhodnocuje záznamovélístky trpaslíkov. Takých iner
ciálných sústav móže byť viacero, pohybujů sa navzájom rovnomerne
priamočiaro, každá má svojho vlastného, vzhladom na ňu nehybného
pozorovatela a trpaslíkov.

Celý tento zložitý systém sme vybudovali preto, aby sme sa mohli
vyhnůť mylnému (—=experimentálne vyvrátenému) predpokladu o prin
cipiálne možnej nekonečnej rýchlosti šírenia sa informácie o udalostiach.

V dalšom článku si objasníme praktické použitie „systému trpaslíkov“'
pri meraní. Čitate! móže sám porozmýšlať nad jednoduchou úlohou: aké
inštrukcie je treba dať trpaslíkom, aby potom podla ich záznamov
mohol pozorovatel zistiť dobu svitu žiarovky, ktorá sa pohybuje, a teda
sa rozsvleti na jednom mieste, ale zhasne na druhom. Urošku pomóžeme:
Zrejme je nutné najprv synchronizovať trpaslíkom ich hodiny. Ale
o tom už nabudůce.

Lůteratúra:

J. Fuka, K výkladu základních poznatků speciální teorie relativity na střed
ní škole, Matematika a fyzika ve škole, 9, 362 a 444, 1978/79

Sluneční energie a její využití

RNDr. RUDOLF TULAK, Martin

Svou životadárnou mocí Slunce vždy vyvolávalo v lidech úctu
i úzkost. Lidé spojení s přírodou viděli v něm dárce úrody, dobrého
počasí, ale i bouří a nečasu. Člověk již od nejstarších časů věděl o tomto
obrovském zdroji energie, k jejímu přímému využití však prakticky
nesáhl. Hlavní příčinou bylo a je velké „„zředění““a „rozptýlení“ sluneční
energie i obtíže s její koncentrací a akumulací. Až dnes se začíná formo
vat nový vědní odbor, zaobírající se problémy využití sluneční ener
gie — helioenergetika. Přednost této energie je v její „čistotě“ Není
příčinou kouře, prachu ani otravných plynů, je nevyčerpatelná a neza
nechává po sobě radioaktivní odpad. Sluneční záření se může v budouc
nosti stát hlavním a čistým zdrojem energie. Touto otázkou se zabýval
i kongres Slunce v službách člověka, který se uskutečnil z podnětu
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UNESCO v červenci 1973 v Paříži. V našich podmínkách udělala zá
služnou propagační práci Krajská hvězdárna Teplice v Čechách vydá
ním poměrně obsáhlé přednášky o sluneční energii, doplněné řadou
názorných diapozitivů. Z ní jsem si dovolil čerpat i některé údaje, které
v článku uvádím.

Jak již bylo naznačeno, téměř všechny energetické zdroje mají svůj
původ v energii sluneční. Výjimku tvoří pouze energie jaderná a geo
thermální, jejichž původ je nutno hledat v explozích supernov, a energie
slapů, jež pochází z kinetické (rotační) energie Země. Z fotosféry je
emitováno světelné záření ve všech směrech do meziplanetárního a me
zihvězdného prostoru. Pro určení zářivosti Slunce je velmi důležitá
tzv. sluneční konstanta, udávající množství zářivé energie všech vlnových
délek, které dostává za 1 minutu 1 em?plochy postavené kolmo k dopa
dajícím slunečním paprskům ve střední vzdálenosti Země od Slunce
a mimo zemskou atmosféru. Pro sluneční konstantu je udávána hodnota
1,34.10%J.m-?*.s-1. Pro výkon Slunce — nazývaný zářivý tok — pak
plyne hodnota 3,7.10*$W. Na Zem dopadá pouze jedna dvoumiliardina
této hodnoty, což představuje 1,9.10"" wattů.

Na povrch zemské atmosféry dopadá tedy každou sekundu energie,
jejíž hodnota činí přibližně 1,9.10!" J (100 %). Přibližně 1/3 (34 %)
se odráží od atmosféry a zemského povrchu, aniž zasáhla do dějů na
Zemi. Přibližně 1/5 (19 %) se pohltí v atmosféře a přemění se na teplo.
Necelá polovina (47 %) je pohlcována pevným a vodním povrchem zem
ským a přeměněna v teplo. Méně než jedno promile zachytávají zelené
rostliny a mění v chemickou energii nutnou pro život, která se v koneč
ném důsledku přemění rovněž v teplo.

Sluneční energie přeměněná v teplo prodělává na povrchu Země
i v atmosféře rozmanité přeměny; nakonec je vyzářena jako tepelné
(infračervené) záření do kosmického prostoru. Naše planeta je tedy
obrovský transformátor, který mění pohlcené sluneční záření v záření
tepelné. Při této přeměně se vlnová délka záření prodlouží asi dvacet
krát (z 0,5 um na 10um); to je v přímé shodě s Wienovým posouvacím
zákonem, neboť teplota Země je ve stejném poměru nižší než povrchová
teplota Slunce.

Nejvýznamnější v přírodě a nejdůležitější v heliotechnice je přeměna
záření v teplo. V současné době pracuje na základě této přeměny celá
řada zařízení, ze kterých uvedeme aspoň ta nejdůležitější. Brzy po druhé
světové válce byla v Taškentě postavena sluneční teplárna. V Pyrene
jích pracuje sluneční pec, jejíž duté zrcadlo má plochu 2500 m*. V ohnis
ku zrcadla se dosahuje maximálního výkonu 1100 kW, přičemž teplota
v ohnisku dosahuje hodnoty až 3800C. Na těžko dostupných místech
pracuje řada slunečních elektráren, které udržují v provozu retranslační
stanice, dodávají elektrickou energii reflektorům majáků, čerpají vodu
z hlubokých studní v poušti nebo odsolují mořskou vodu. V posledních
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letech se v mnohých zemích dělají pokusy s využitím sluneční energie
na vytápění i chlazení bytů. Vypracovala se celá série originálních
řešení, z nichž nejznámější je prototyp firmy Philips v Holandsku.
Svým vnějším vzhledem připomíná tento „,sluneční““dům u nás známé
okály. Domy vytápěné sluneční energií jsou dnes v SSSR, USA,
NSR, ve Francii a jinde. V USA se počítá s tím, že roku 2000 bude
asi 10 % amerických budov klimatizovaných pomocí slunečního záření
a roku 2020 již 35 %.

V podmínkách našeho státu, kde sluneční energie dopadající na 1 m?
za jeden rok dosahuje hodnoty 3,780 GJ, v jižních oblastech až
4,824 GJ, se využívá zatím zejména dvou jevů, které dále popíšeme.

Sklenikový jev je dobře znám ze zahrádkářské praxe. Sluneční záření
prochází sklem nebo umělou hmotou do uzavřeného prostoru. Tam je
stěnami a předměty absorbováno a přeměněno v tepelné (infračervené)
záření. Toto záření neprochází sklem, je zadrženo a zvyšuje teplotu
uvnitř, která v dokonale izolované soustavě může dosáhnout až přes
100 "C. V zimě za slunečního počasí se vyhřívá v důsledku skleníko
vého jevu i nevytopená místnost a voda pod ledem.

Protože energie slunečního záření je rozložena na veliké ploše (má
tedy malou „hustotu““), každé zařízení na přímé využití slunečního
záření musí mít sběrač (kolektor) s dostatečně velkou plochou. Základem
kolektoru je černá plechová deska (absorbér), v níž se sluneční záření
mění v teplo. K ní jsou obvykle připojeny trubky, ve kterých proudí
pracovní kapalina. Aby se teplo neztrácelo do okolí, je absorbér i s trub
kami umístěn v dokonale izolované nízké bedně, která je nahoře pře
kryta jednoduchým nebo dvojitým sklem. V podstatě jde o využití
skleníkového jevu, který v technicky dokonalém sběrači zabezpečuje
teplotu až 200 "C i více.

Otáčení kolektorů za Sluncem je poměrně nákladné, proto se kolek
tory nastavují pod určitým optimálním úhlem směrem k jihu. Náklad
nějším kolektorem je duté zrcadlo, které soustřeďuje dopadající záření
do malého prostoru okoloohniska. Teplota v pracovním prostoru zrcadlo
vých sběračů dosahuje hodnoty až 3000C.

Rovinných slunečních sběračů používají i naši zemědělci, především
na jižním Slovensku, k ohřevu vody, sušení píce a ovoce.

Přímou přeměnou energie slunečního záření na elektrickou vysvětlují
dva jevy, fotoelektrický a fotovoltaický. Ten první, který spočívá v tom,
že světelné záření dopadající na povrch kovu uvolňuje z něho elektrony,
je základem fotonek a je označován jako vnější fotoelektrický jev.
O vnitřním fotoelektrickém jevu mluvíme tehdy, kdy energie dopadají
cího fotonu nepostačuje na to, aby elektron opustil povrch materiálu,
ale pozmění pouze energii elektronu uvnitř látky. Probíhá-li podobný.
děj v polovodičích, označujeme ho jako jev fotovoltaický. Je základem
polovodičových slunečních baterií, které zásobují elektrickou energií
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umělé družice. Fotoelektromotorické napětí pomocí slunečního osvětle
ní lze získat na tzv. hradlových vrstvách, vznikajících nejčastěji na
p — + přechodech, případně v polovodiči jednoho druhu. V prvním
případě jde o bariérový fotovoltaický jev, v druhém o nebariérový
fotovoltaický jev. Ten vzniká v nerovnoměrně osvětleném polovodiči
nebo v polovodiči, ve kterém se pomalu mění koncentrace volných no
sičů náboje. Volné nosiče difundují různými rychlostmi z osvětlené
oblasti do neosvětlené potud, pokud jim v tom nezabrání vznikající
rozdíl potenciálů, který může dosáhnout až 0,2 V

Nejčastěji užívané sluneční články jsou tenké (0,2 až 0,3 mm) destičky
nařezané z krystalu křemíku. Jejich velikost je omezena průřezem umě
lých krystalů křemíku, z něhož se články řežou. Článek má plochu
několika málo em.

Účinnost přeměny světla v elektrickou energii je u křemíkových
článků 12—20 %. To znamená, že 1 m? křemíkových článků může dát
v poledním slunci až 160 wattů, v kosmickém prostoru až 280 wattů.
Nejmodernější články sestávají z několika článků poskládaných na sebe
v tzv. tandémovém uspořádání. Každý článek pak využívá jinou část
procházejícího slunečního záření. Účinno<t tandémových článků je do
28 %, teoreticky až do 35 %,.

Sluneční články se spojují do série a paralelně. Takovému spojení
mnoha článků se říká sluneční panel.

Sluneční články mají několik důležitých předností:
a) lze je zapojovat podle potřeby do různě velkých panelů;
b) neobsahují žádné pohyblivé součásti, takže pracují tiše, bez poru

chovosti;
c) mají dlouhou trvanlivost, zvláště jsou-li pokryty ochrannou vrst

vou.

Na Měsíci více než rok pracoval Lunochod Il napájený slunečními
bateriemi. 130 m? velká plocha, skládající se z 272 640 polovodičových
článků, poskytovala Skylabu výkon 10,5 kW

V technické praxi se zatím slunečních článků nepoužívá, nebo jen
výjimečně, především pro jejich značnou cenu. Na výrobu takových
baterií je nutno použít extrémně čistých látek a složitých chemických
a fyzikálních postupů. Ukazuje se, že elektrická energie, vyráběná v sou
časném období pomocí polovodičových fotočlánků, je nejméně tisíckráte
dražší než elektrická energie získaná tepelnými a vodními elektrárnami.

Je zřejmé, že v blízké budoucnosti bude základním energetickým
zdrojem jaderná energie. To však neznamená, že alternativní zdroje
nebudou přispívat k energetické bilanci. Největší význam by mělo vy
užití sluneční energie pro rozvojové krajiny, které trpí nedostatkem
energie, a právě v těchto zemích svítí slunce až 300 dní v roce.
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V energetice našeho státu se počítá především s možností uplatnění
slunečních kolektorů v různých oblastech národního hospodářství,
zejména v zemědělství. Předpokládá se, že roku 1990 bude pracovat asi
1 milión m? kolektorů.

PPoužitá literatura:

1. KleczekJ.; VaněkT.: Přednáška krajské hvězdárny Teplice v Čechách,
1979

2. TolgyessyJ.; Lesný J. Svet hladá energiu, Obzor—Bratislava, 1979

Ladění hudebních nástrojů

Ing. PAVEL BRADA, FJFI ČVUT

Se vznikem hudby u starověkých národů se vyvinuly tónové soustavy,
tj. řady tónů lišících se navzájem svou výškou. Každá taková tónová
soustava obvykle musela vyhovovat podmínce „libozvučnosti“, tj.
skladby v ní hrané měly znít příjemně lidskému uchu. Vědělo se totiž,
se některé dvojice tónů (intervaly) se při současném znění zdají uchu
libozvučné (konsonantní), jiné nelibozvučné (disonantní). Tónová sousta
va by tedy měla obsahovat co nejvíce konsonantních intervalů.

První učenec, o němž je známo, že se zabýval problematikou tónových
soustav, byl Pythagoras zeSamu (6. stol. př.n. 1.),který své znalosti v tom
to oboru převzal patrně od Egypťanů. Pythagoras věděl, že frekvence
dvou konsonantních tónů musí být v poměru malých přirozených čísel.
Tak např. je-li poměr frekvencí dvou tónů 2 : I, vznikne interval zvaný
oktáva, při poměru 3 2 vznikne kvinta atd. Postupná řada tónů, která
leží v intervalu jedné oktávy, se nazývá stupnice. Poměry frekvencí tónů
stupnice k nejnižšímu základnímu tónu stupnice leží tedy v intervalu
<1, 2). Ostatní tóny tónové soustavy se obvykle tvoří oktávovými
kroky od tónů stupnice.

Mezi nejstarší známé stupnice patří stupnice pentatonická. Při tvoření
pentatonické stupnice postupoval Pythagoras takto: K základnímu
tónu vytvořil tři kvintové kroky směrem vzhůru a jeden směrem dolů.
Vzniklé tóny přesunul oktávovými kroky tak, aby jejich poměry frek
vencí k frekvenci základního tónu ležely v požadovaném intervalu
<1; 2). Dvě na sebe navazující pentatonické stupnice jsou uvedeny
na obr. 1. Zlomky vyjadřují poměry frekvencí mezi jednotlivými stupni.

Mezi sousedními dvěma tóny pentatoniky se vyskytují pouze dva
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27 16 21 16 16
Obr.1 6.3 1 3 9

2.

intervaly 6 a 57) Interval = se nazývá pythagorejskýcelýtón (tonos).27

Int 1 úžeme rozložit v součin 250 Znamená to tedy, že j
nterval ——může ozloži 5243 á to tedy, že je
296., © 256 1, , ..,,

053 větší než tonos. Interval 43 $©nazývá malý pythagorejskýpůltón

(lčmma). Označíme-li celotónové intervaly symbolem 1 a půltóny >
dostáváme pro pentatoniku tuto řadu:

1 1 l 1
+ —, I + — + — 1 l1+—,.

1, l 2 3 3 1, 1 9 3 1, l 2 3 1, 2 l 9 3

Všimněme si, že se v této řadě vyskytují pouze tři konsonantní
, 2 3 4 ,.

intervaly: oktáva T „kvinta (5 a kvarta 3 . Ostatní intervalypenta
toniky považujeme za disonantní. Pentatonická stupnice se vyskytuje
u mnoha národů, mezi něž patří hlavně Číňané, Japonci a některé čer
nošské národy, v evropské hudbě se vyskytuje u Skotů a Irů. Jedena
půltónové mezery v pentatonické stupnici odstranil Pythagoras zave
dením stupnice heptatonické. Postup odvození je stejný jako u stupnice
pentatonické, zbývající dva tóny vznikly vytvořením dalších dvou
kvintových kroků směremvzhůru. Po převedení do jediné oktávy vznik
la řada, znázorněná na obr. 2. Tato stupnice je durová. Pythagorejci
odvodili ještě stupnici mollovou, a to tak, že od základního tónu vytvo
řili dva kvintové kroky směrem vzhůru a čtyři kvintové kroky směrem
dolů. Opět převedením tónů do jedné oktávy vznikla řada znázorněná
na obr. 3. Poměry frekvencí mezi jednotlivými tóny lze odečíst ze sché
matu pro stupnici durovou. Přesuneme-li totiž prvních pět tónů durové
stupnice o oktávu výše, dostáváme stupnici mollovou, jejíž základní
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1 IV Mun 1) (m)(m)“ O(3:3 56 3 3 |9 6:
i 8 i 8: E 8 | 8 | 8 i243;

81 32 32 81 81 32 32
64 27 27 64 64 2% 27

27; a i128:27 22:| 128:128:i16 | i84:16: 16: :46:16: :— SL
253 432 16 243 432 16 16
j28 43 9 128 43 9 9 Obr. 2

WW... V V VCH)Š 865 5 B5 8
OK43,8 83 8 i 8:

poměry frekvenci 1 9 32 4 3 128 16 2
k prvnímutónu 1 8 27 3 2 84 9 1 Obr. 3

tón je 6. stupeň durové stupnice. V obou stupnicích se mezi sousedními
tóny vyskytuje buď tonos nebo limma. Pomocí výše uvedené symboliky
můžeme obě stupnice popsat řadami:
a) durová

l l l 1

l,DE1,1,vp L l,1,L. |
b) mollová

l l l l

l, 2 > db1, 2 s k l, | 2 ; l, l, 2 h

Z konsonantních intervalů se v pythagorejském ladění heptatonické
stupnice vyskytují opět pouze oktáva, kvarta a kvinta. Ostatní inter
valy jsou charakterizovány poměry příliš velkých přirozených čísel,
a proto jsou disonantní. Tuto závadu odstranil o dvě století později
Aristoxenes z Tarentu zavedením tzv. přirozenéhoneboli aristorenovského
ladění. V aristoxenovském ladění jsou pythagorejské intervaly zaměněny
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Obr. 4

Obr. 5

intervaly aristoxenovskými, které jsou vesměs charakterizovány pomě
ry menších přirozených čísel. Slo o záměny, které jsou přehledně za

AMO MM (1)(M)(V)(V)(M)1833:
3 3 32: 3 i; 20: 3: :TTETIrTE3 © 2 3 38 ž E

0 2 2 2 2 NM

D 6 3 B 6 3 68 9 5 8 S

| I II MOOVOOMVOM3 60S66
i 8 145.9:8 16:89:

poměryfrekvencí 9 © 4 3 8 3 2
k prvnímu tóiu 4 8 5 3 2 5 5 1

psány v tabulce č. 1. Tím vznikly tyto stupnice:
a) dur (obr. 4)
b) moll (obr. 5)
Intervaly mezi ostatními tóny mollové stupnice jsou podobné jako u du
rové. Mezi sousedními tóny durové i mollové stupnice se vyskytují
již tři intervaly:

velký celý tón (5)
MY 10

malýcelýtón 2
l

velkýpůltón (8)
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Všimněme si, že v aristoxenovském ladění se velké intervaly liší od ma
2

lých vždyo stejnou hodnotu, a to oká :24

, 6 |] Í 5 .malátercie:| —| =—velkátercie
5 4

malá sext 8 X 25 9 lká txta: o— $ = — c
a 5 94 3 velká sexta

, . 9 15 , .
maláseptima:5 = „velkáseptima

02

Interval ba se nazývá malýpůltón. V pythagorejském ladění jsme mollo
vou stupnici vytvořili prostým přesunutím základního tónu na VI. stu
peň stupnice durové. V aristoxenovském ladění tak učinit nelze (viz
schémata). Aby to bylo možné, navrhl anglický matematik a astronom
Robert Smith (1689—1768) vzájemnou výměnu velkého a malého celého
tónu mezi I. a II. a mezi I. a III. stupněm durové stupnice. Rozdíl mezi
velkým a malým celým tónem se nazývá syntonické komma a má hod9.10 81
notu —89 © . Je zajímavé,že maléaristoxenovskéintervalyjsou
o syntonické komma větší a velké aristoxenovské intervaly o syntonické
komma menší než příslušné intervaly v pythagorejském ladění (viz
tabulka č. 1). Kvarta, kvinta a oktáva zůstávají nezměněny.

Vidíme, že aristoxenovské ladění znamená značné vylepšení libozvuč
nosti oproti ladění pythagorejskému, neboť mezi jednotlivými stupni
se vyskytují většinou intervaly dané poměrem „,„dostmalých““ přiroze
ných čísel. Vyskytují se zde ovšem také pythagorejská malá tercie

32 45 40 27 64Z lší —
5) a dalšídisonantníintervaly(z39727 20' 45)

Aristoxenovské ladění se začalo prosazovat v evropské hudbě teprve
od začátku 16. století. Do té doby se používalo ladění pythagorejské.
S rozvojem klávesových hudebních nástrojů (cemballa, varhan, klavíru,
akordeonu) však začaly být potíže i s laděním aristoxenovským, neboť
při použití tohoto ladění bylo možné na klávesovém hudebním nástroji
hrát pouze v jediné stupnici. Jestliže bychom chtěli tutéž skladbu zahrát
o něco výše, tj. ve stupnici s vyšším základním tónem, museli bychom
celý nástroj přeladit. Tento problém však zdárně vyřešilo tzv. tempero
vané ladění, ve kterém byl interval jedné oktávy rovnoměrně rozdělen

na dvanáct stejných temperovaných půltónů, z nichž každý byl dán
poměrem z 1. Stupnice v temperovaném ladění jsou dány řadami
podle obr. 6 a 7.
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Temperované ladění ovládlo evropskou hudbu od začátku 18. století
a používá se dodnes. Poskytuje totiž tu výhodu, že kterýkoliv tón z dva
náctitónové řady se může stát základním tónem nové stupnice, kterou
sestavíme výběrem dalších šesti tónů ze zbývajících tónů řady. Tuto
výhodu jsme však museli vykoupit sníženou libozvučností temperova
ných intervalů. Obr. 7 ukazuje, k jak velkým odchylkám od aristoxe
novského ladění došlo. Ukazuje se však, že tyto malé frekvenční rozdíly
nejsou příliš na závadu. Situaci nám objasní Helmholtzovarezonanční
teorie sluchovéhovnimání. Ve vnitřním uchu totiž existuje tzv. Cortiho
ústrojí, jež je tvořeno blánou, na které je napnuto na dvatisíce vláken.
Každé vlákno představuje jakousi strunu, naladěnou na určitou frekven
ci. Přichází-li do ucha zvuková vlna dané frekvence, začne vlákno nala
děné na tuto frekvenci rezonovat. Ke každému vláknu v Cortiho ústrojí
vede jemné nervové vlákno, kterým se sluchový vjem přenese do mozku.
Frekvence všech dvou tisíc vláken tak pokrývají celou oblast slyšitelných
frekvencí od 16 Hz do cca 15 kHz. Lidské ucho tudíž nemůže vnímat
spojitě se zvyšující frekvenci rovněž spojitě, ale po určitých malých
skocích. Tím je dána rozlišovací schopnost ucha pro frekvenci. I tak
však cvičené ucho rozdíl mezi temperovaným a aristoxenovským la
děním u mnoha intervalů pozná. Proto se vyskytly pokusy rozdělit
oktávu na ještě více než dvanáct stejných intervalů. Holandan A. D.
Fokker jich vytvořil 31, vídeňský fyzik slovenského původu Josef Petzval
jich vytvořil 53 a Josef Sumec dokonce 612.

Položme si otázku, proč vlastně intervaly, jejichž poměry frekvencí
lze vyjádřit malými přirozenými čísly, znějí uchu příjemně, zatímco
ostatní intervaly znějí nepříjemně? Vysvětlení můžeme přiblížit touto
? / * / . vw bd , - 7

úvahou: zní-li tón o frekvenci f společněs tónem o frekvenci — .f (m, nm
jsou přirozená nesoudělná čísla), vzniká interferencí periodická vlna
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Tabulka č. 1 Stupněstup-| TypPoměrfrekvencí| Hodnota,Názevnice,mezini-| stupni- okterouintervalumižsevysky-| cevpyth.| varist.| sepoměry
tuje ladění ladění hší

; 32 6 81MaláI.—III.mol| ————
tercie 27 5 80

, 81 5 81
Velká I.— III. dur —— — —
tercie 64 4 80

, 128 8 81
Malé I.— VI. moll ——— — —
sexta 81 5 80

4 27 5 81Velká I.— VI dur — —
sexta 16 3 80

: 16 9 81MaláI.—VILmol| ———
septima 5 80

í 243 15 81Velká I.—VIL dar || —
septima 128 8 80

l
o frekvenci mh f. V ostatních případech vzniká neperiodická vlna. Pra
videlnost, se kterou je rozechvíván ušní bubínek a ostatní části sluchové
ho orgánu, působí příjemně na rozdíl od nepravidelného rozechvívání
působením neperiodických vln. Je-li m dostatečně malé, je frekvence

l / vf .
— .f dostatečně vysoká a příslušný interval zní příjemně.Přesto však zem

v . v V , . 6 p. .. vw . 3

zkušenostivíme, že např.malá tercie ni zní příjemnějinež kvinta 2,
Tuto skutečnost Helmholiz vysvětluje tím, že u každého tónu spolu
se základní frekvencí f zní ještě frekvence vyšších harmonických kmitů
2f,3f,4f,..., které přisouzvuku dvou tónů spolu rovněž koincidují, a tak
spoluvytvářejí výsledný pocit libozvučnosti. Mohloby se zdát, že na kva
litu zvuku bude mít vliv i fázový rozdíl mezi oběma periodickými vlna
mi, neboť na něm závisí tvar vlny vzniklé interferencí. Nic takového
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Obr. 8 „2 malý půltón

ovšem nepozorujeme, každý interval zní vždy stejně, na fázovém rozdílu
nezávisle; vlákna v Cortiho ústrojí jsou totiž schopna rozložit složený
kmit na jeho sinusové složky.

Na závěr dodejme, že uvedené stupnice nejsou jediné (obr. 8), které
se na světě vyvinuly. Existuje ještě např. arabská šestnáctitónová
stupnice, v Indii se vyvinula sedmistupňová „„svaragrama““,v Indonésii
pětistupňová stupnice s názvem „„slendro““,zajímavé jsou rovněž stupnice
cikánské.

z dějin exaktních věd

Památce profesora Jana Sobotky

Prof. EMIL KRAEMER, UK Praha

V ČSSR existují vedle vědeckých ústavů Československé akademie věd
desítky fakult a mnohá vědecká pracoviště. Sotva proto můžeme uvěřit,
že ještě počátkem 20. století se celá naše vědecká obec skládala jen z ně
kolika desítek vysokoškolských učitelů, mezi nimiž byla hrstka matema
tiků. Na jediné tehdy české univerzitě (v Praze) byl až do roku 1903
jediný profesor matematiky (F. J. Stuďdnička),který sotva stačil na to,
aby zastal nejnutnější přednášky z infinitesimálního počtu a z algebry;
přednášky z geometrie, a to jenom 3 hodiny týdně, suploval od r. 1891
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profesor Eduard Weyr, působící kmenově na Českém vysokém učení
technickém (ČVUT) v Praze. Podstatný obrat nastal až po smrti profe
sorů Studničky a Eduarda Weyra (oba zemřeli r. 1903), když začali na
české univerzitě působit dva řádní profesoři matematiky; byli to Karel
Petr a Jam Sobotka.Jejich zásluhou začala rychle růst úroveň odborného
vzdělání našich středoškolských profesorů matematiky a deskriptivní
geometrie i úroveň mladých vědeckých pracovníků v těchto oborech.

U příležitosti letošního padesátého výročí úmrtí profesora Jana So
botky (zemřel 10. května 1931) je vhodné připomenout jeho život a dílo
1 čtenářům Rozhledů matematicko-fyzikálních. Byl to první profesor
první české univerzity, který mohl svou učitelskou činnost plně věnovat
geometrii.

Jan Sobotka se narodil 2. září 1862 v Řepníkách na Vysokomýtsku
jako syn krejčího. Studoval na německé reálce v Praze na Malé Straně
a v letech 1881 až 1886 matematiku a deskriptivní geometrii na české
univerzitě a na ČVUT v Praze. Potom byl asistentem deskriptivní geo
metrie u profesora Tilšra na ČVUT; zároveň absolvoval studijní pobyt
u profesora W. Fiedlera v Curychu (1891)a profesora Sturma ve Vratislá
vi (1893). Po návratu do Prahy nemohl zde nalézt zaměstnání, a proto
odešel do Vídně, kde působil dva roky na reálce a další dva roky jako
ašistent na technice. Na tomto učilišti, které bylo první a reprezentační
vysokou technickou školou Rakousko-uherské říše, byl r. 1897 jmenován
mimořádným profesorem deskriptivní geometrie. Při založení České
vysoké školy technické v Brně v roce 1899 byl povolán na tuto školu,
kde působil pět let; v roce 1904 byl jmenován řádným profesorem ma
tematiky nafilozofické fakultě českéuniverzity v Praze. Na této univer
zitě, která se po roce 1918 stala opět Univerzitou Karlovou, působil
profesor Sobotka na filozofické a pak na přírodovědecké fakultě (vznik
nuvší ve školním roce 1920/21) až do své smrti v roce 1931.

Podrobné zhodnocení celoživotní práce profesora Sobotky provedl
akademik Bohumil Bydžovskýv publikaci ,„Jan Sobotka““,vydané r. 1932
nákladem České akademie věd a umění. Píše tu, že přednášky, cvičení
a semináře, které profesor Sobotka konal na univerzitě, se týkaly téměř
všech oborů geometrie. Velmi oblíbené byly Sobotkovy semináře, po
nichž pozval vždy studenty do své pracovny, kde se pokračovalo ve vý
kladech a debatovalo se o všem, co studenty zajímalo. Zažil jsem jako
student jenom několik takových seminářů v posledním roce života
profesora Sobotky a rád na ně dodnes vzpomínám. Výsledkem učitelské
činnosti profesora Sobotky byla jeho rozsáhlá vysokoškolská učebnice
„Deskriptivní geometrie promítání paralelního“ vydaná r. 1906 a jeho
litografované přednášky o diferenciální geometrii z r. 1909.

Původních vědeckých prací profesora Sobotky je více než sto. Týkají
se nejrůznějších oborů geometrie, avšak nejvíce ho zajímala geometrie
konstruktivní. Navázal tak na tradici vynikajících geometrů, z nichž
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někteří byli jeho učiteli, zejména na práce profesorů Fiedlera, R. Sturma,
Reye, Mannhevma, našeho Pelze a bratří Weyrů. Podle akademika Byd
žovského není originalita Sobotkových prací ve formulaci původních
problémů, nýbrž ve způsobu zpracování převzatých témat. Sobotka byl
zejména mistrem v geometrické miniatuře; to se projevovalo především
v jeho řešení problémů z oboru elementární a deskriptivní geometrie.
Jeho práce cituje profesor GtnoLoria ve své knize „Storia della Geometria
descrittiva““ vydané r. 1921, profesor Em! Můller ve svých trojdílných
„„Vorlesungenúber darstellende Geometrie“ (vydaných v letech 1923
až 1931) i profesor Erwin Kruppa ve své „„Analytischeund konstruktive
Differentialgeometrie““ z r. 1957. K Sobotkově publikační činnosti patří
konečně několik příležitostných článků životopisných, v nichž podrobně
a výstižně vykreslil profily některých významných českých geometrů
(Eduarda Weyra, Pelze, Jarolimka aj.).

Sobotka se také živě zajímal o vyučování matematice na střední škole.
Nepodceňovalformálně výchovný význam matematiky,její přesnéa přís
né metody, ale jako zkušený učitel si byl vědom toho, že matematiku
nelze mladým lidem vštěpovat pomocí pouhých formalismů a mecha
nického prohánění symbolů po papíru. V souladu s vynikajícím němec
kým matematikem Felixem Kleinem požadoval, aby vyučování matema
tice bylo vždy co nejtěsněji spjato s jejími aplikacemi. Proto se snažil,
aby bylo na univerzitě pamatováno na matematiku aplikovanou,a proto
navrhoval, aby byla na střední škole zavedena zvláštní praktika mate
matiky aplikované. Jeho náležitě odůvodněné názory sdělil vídeňský
profesor Dintzl na mezinárodním sjezdu matematiků v Cambridgi,
konaném r. 1912. Se zadostiučiněním můžeme konstatovat, že zcela
obdobné požadavky kladou v nejnovější době významní matematikové,
kteří se zajímají o vyučování matematice. Doufejme, že se tyto rozumné
názory uplatní i ve vyučování na našich základních a středních školách.

Pro své mimořádné kvality odborné 1 lidské byl Jan Sobotka velmi
váženým členem profesorského sboru Univerzity Karlovy. Ve studijním
roce 1906/1907 byl děkanem filozofickéfakulty, v roce 1908 mu univerzi
ta udělila čestný doktorát a po první světové válce zastupoval několik
let přírodovědeckoufakultu v akademickém senátu Univerzity Karlovy.
Byl čestným členem Jednoty českých matematiků (nynější Jednoty čs.
matematiků a fyziků) a řádným členem Královské české Společnosti
nauk i České akademie věd a umění, tj. institucí, z nichž vznikla v roce
1951 Československá akademie věd. V historii naší matematiky je však
trvale zapsán především tím, že s profesorem Petrem vybudoval solidní
základy, z nichž vyrostla nynější početná obec českých a slovenských
matematiků.
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přemýšlíme, řešíme...

Matematické hrátky - IV.

Dr. MILAN KOMAN, CSc., UK Praha

Naše minulé setkání s mladými cestovateli Honzou a Jirkou končilo
úlohou, kterou jim dal strejda Pepa, když projížděli na svém výletě
autem Novou Ves.

Chlapci měli z údajů tachometru na začátku a na konci obce určit,
nebo lépe řečeno odhadnout délku Nové Vsi. Na číselníku tachometru
přečetli dvě čísla 265 a 208.

Sledujte následující rozhovor a porovnejte svá řešeníse závěry, ke kte
rým došli naši přátelé.

„Ještě dnes v poledne bych o této úloze moc nepřemýšlel,““ přiznal
se Honza. „Celkemrychle a snadno bych odpověděl tři kilometry, protože
268 — 265 je tři. Ale teď, po zkušenosti s těmi zatáčkami, si to raději
nakreslím.““ Honza načrtl část číselné osy a jednotlivé body označil
čísly (obr. 1).

„Začátek obce je někde mezi čísly 265 a 266,“radil Jirka.

ee VES [nadvěš]265266267268269270| Obr.1

265 266 267 268 269 Obr. 2

265 266 267 268 269 Obr. 3
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„To vím taky,“ skočil mu do řeči Honza. „A konec někde mezi čísly
268 a 269, protože na konci obce už tachometr chvíli ukazovalčíslo 268.““

Honza vyznačil na číselné ose průjezd Novou Vsí tlustou úsečkou.
Zakreslil dokonce dopravní značky začátku a konce obce.

„„No,je to stejně asi tři kilometry, protože to, co mi vlevo chybí, to mi
vpravo zase přebývá,“ prohlásil zklamaně Honza.

„Jenže vono to může vypadat taky takhle..... anebo takhle.“ Jirka
vzal Honzovi tužku a papír a načrtl rychle dva nové obrázky (obr. 2, 3).

„Tak vidíš. Ty tvoje ASI tři kilometry mohou být skoro čtyři kilo
metry, ale taky jenom o málo víc než dva kilometry.“

„Takže já mohu vaši debatu uzavřít,““vmísil se po delší době do disku
se opět strejda Pepa. „„Vesniceje dlouhá něco mezi dvěma a čtyřmiki
lometry. My matematici říkáme, že ty dva kilometry jsou dolní odhad
a ty čtyřikilometry horní odhad pro délku naší vesnice.“'

„„Aleto můžeme říct taky tak, že ta délka je přibližně 3 km plus nebo
minus nejvýše 1 km,“ doplnil Jirka a ukázal Honzovi, jak se to píše:

a — (3+ 1I)km

„„Tomáš pravdu,“' souhlasil strejda Pepa. ,„„Ale,Honzo, tobě bych chtěl
ještě něco poradit. Když děláš obrázek, tak si jich udělej radši víc a snaž
se postihnout všechny zvláštnosti situace.““

„Vy ste dobrý,““ prohlásil mrzutě Honza, který už toho poučování
měl dost. ,„Smějete se, že jsem řekl asi 3 kilometry a pak to řeknete
taky. Jen dodáte plus —minus 1 kilometr.“

„„Alev tom to je, kamaráde,““ usmálse jeho táta, ,„v tom plus — minus
jeden kilometr. Ten 1 kilometr je největší možná chyba, o kterou se sku
tečná délka může lišit od těch tří kilometrů. A to je pro upřesnění toho
tvého ASI moc důležité.“

Mezitím dojeli naši známí k rybníku, kde strávili příjemné odpoledne.
Při návratu domů jeli opět přes Novou Ves. Znovu sledovali údaje

na tachometru. Tentokrát bylo na začátku číslo 282 a na konci 284.
Dovedete tento zdánlivý rozpor s předešlým pozorováním vysvětlit:

Odpovíte bez váhání?

Některé otázky „„vyrazí dech“ i specialistům. Jeden žertéř dorážel
na matematika otázkou: ,„Které číslo jsem dělil jeho sedminou, když mi
podíl vyšel rovný sedmit““ Co tomu říkáte? Dovedete odpovědět bez
sestavování rovnice? J. Š.
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O matematických hrách - VÍ.

Doc. dr. MILAN HEJNÝ, CSc., UK Bratislava

Prehhadka Nimov

Anka: Milínaši priatelia, čitatelia nášho nimovskéhoseriálu!
Boris: Srdečne Vám dakujeme za pozornosť, ktorů ste venovali všako

vým Nimom. Veriíme,že pri riešení úloh ste mali rovnako pekné poci
ty ako my s Ankou.

A: Nadišla chvíla nášho lůčenia. Dlho sme uvažovali o tom, ako naj
krajšie zakončiť spoločné zápolenie s Nimami. Nakoniec sme poprosili
o radu Vila.

B: Si starší, můdrejší, vieš lepšie — tak sme mu povedali. A on nám
skutočne výborne poradil. Ukázal nám kopu nových Nimov.

A: Povedal. Doteraz ste viedli čitatela za ruku. Hoďte naň vrece nových
Nimov. Veď áno, ale kde ich vziať, namietali sme. A Vilo nás naučil
taků kopu Nimov, že sa to sem ani nevošlo.

B: Dosť bolo rečí, prehliadka Nimov začína.

1. Nim jednokopový, nepárny, s braním do 3.
Na kope je nepárny počet zápaliek, napríklad 13. Hráči striedavo

berú, v jednom ťahu najviac 3 zápalky. Keď je kopa úplne rozobraná,
hra končí. Víťazíten, kto odobral nepárny počet zápaliek. Príklad partie:

A B A B A B A B13>11>10>7>5>4>2>1>0
Zvíťazil hráč A, pretože on vzal 7 zápaliek, čo je nepárny počet.

2. Nim jednokopový s braním do 4 bez opakovania.
Na kope je lubovolný počet zápaliek, napriklad 16. Hráč na ťahu berie

z kopy najviac 4 zápalky, ale iný počet, ako jeho sůper v predchádza
júcom ťahu. Víťazí ten, kto berie poslednů zápalku, alebo ten, kto zahrá
ťah 2 —>I (potom súper nemá ťah). Príklad partie:

A B A B A B
16—>13>9>7>6>4>0

Zvíťazil hráč B.

3. Nim jednokopový, hazardný.
Na kope je lubovolný počet zápaliek, napríklad 15. Okrem zápaliek

potrebujů hráči ešte obyčajnů hraciu kocku. Hráč na ťahu hodí hracou
kockou a potom z kopy zoberie k zápaliek, kde k je buď to číslo, čo padlo
na kocke, alebo číslo o 1 váčšie, alebo číslo o 1 menšie. Ak tedy padne
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na kocke číslo 1, tak hráč na tahu móže zvoliť tah „„beriem0 zápaliek“',
t.j. nebrať nič. V prípade, že na kope je menej zápaliek, ako má hráč
na fahu brat, tak hráč hádže kockou ešte raz, pokial nepadne dostatočne
malé číslo.Hráč, ktorý berie poslednů zápalku, víťazí. Priklad partie:

A-6 B-3 A-2 B-l A3 B-2
15 > 8 > 6 > 5 > 56> 1-0

Symbol ,„„A—6“v hornom zápise treba čítať „hráč A hádzal kockou
a padlo mu 6““ V našej partii zvíťazil hráč B.
4. Nim dvojkopový s trojakým braním do 2 bez opakovania.

Sú dve kopy zápaliek, napríklad (6, 9), t.j. na prvej kope je 6 a na dru
hej je 9 zápaliek. Hráč na ťahu buď berie z prvej kopy najviac 2 zápalky,
alebo z druhej kopy najviac 2 zápalky, alebo z oboch kóp po jednej
zápalke, alebo z oboch kóp po 2 zápalkách. Pritom ale, ak v minulom
ťahu bral sůúperz prvej kopy, móže hráč na fahu brať buď z druhej alebo
z oboch, nie však iba z prvej kopy. Podobne, ak sůper bral z druhej kopy,
nemóže hráč na fahu brať iba z druhej kopy. Konečne ak súper v minu
lom ťahu bral z oboch kop, móže hráč na ťahu brať iba z jednej. Príklad
partie:

A B A B A B A B
(6,9) —>(6,7) —>(5,6) — (5,4) —>(4,4) — (2,2) —>(1,2) —>(0,1) -> (0,0)

Zvíťazil hráč B.

5. Trojkopový Nim s jednokopovým braním neobmedzeným.
Sú tri kopy zápaliek, napríklad (11, 17, 6). Hráč na ťahu berie z jednej

kopy Iubovolný počet zápaliek. Víťazí ten hráč, ktorý zoberie poslednů
zápalku. Príklad partie:

A B A B A
(11,17,6) — (11,9,6) -> (1,9,6) —>(1,7,6) -> (0,7,6) >

A B A B A
—>(0,6,6) —>(0,2,6) > (0,2,2) —>(0,2,0) — (0,0,0).

: Tak, ako? Dosť bolo Nimov'!
: Teraz by sme vedeli sami vymýšlat — Nim štvorkopový s braním
dvojkopovým do 4 bez opakovania; Nim trojkopový, párny;...

: Myslím, že čitatel sám by vedel navymýšlať hocikolko Nimov.
: V každom z predchádzajúcich pokračovaní nášho seriálu sme čita
telov potešili piatimi úlohami. Porušíme tradíciu ?

: Myslím si, že k takému množstvu nových Nimov netreba dokladať
osobitné úlohy. Čitatel si ich navymýšla dosťaj sám.

: Ale, ak dovolíš, ja by som prédsa jednu úlohu mala. Je svojrázna,
taká, aká sa u nás ešte nevyskytla.

: Šem s ňou!UPUPBUBy
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Úloha Anky. Jeden z dnes opísaných Nimov je nekorektný. Móže sa
v ňom vyskytnůť taká pozícia, že pravidlá nehovoria, ako ďalej pokra
čovať. Zistite, o ktorý Nim sa jedná, a opravte ho vhodným doplnením
pravidiel.
B: Nuž keď si dala ty svojsků úlohu, dovol aj mne.
Úloha Borisa. Vieme (od uja Maxa), že dvojkopové Nimy je možno hrať
ako posůvanie kamienka na štvorčekovom obdlžníku. Dali by sa dáko
podobne geometrizovať aj trojkopové Nimy ? A štvorkopové *
A: Keď sme zadali úlohy, bolo by dobré povedať, na ktorej strane nájde

čitatel ich riešenie.
B: Nájde, ale nie tu. Riešenie našich úloh a mnohých dalších úloh o ma

tematických hrách nájde čitatel v knižočke Gatial — Hecht — Hejný:
Hry takmer matematické (edícia SMM).

Že zahraničních sbírek úloh

STANISLAV HORÁK, Praha

V publikaci Kózépiskolai matematikai versenyek 1975—76 byly souhrnně
vydány soutěžní příklady z matematiky pro gymnazisty. Jsou různě obtížné.
Několik lehčích je tu vybráno pro čtenáře Rozhledů.

1. Dokažte, žeap-(32
2. Najděte všechna přirozenáčísla x, y, z, která splňují rovnici8.8.08

z +Vy=)*
3. Pro kterou hodnotu a má rovnice

cos 3x cos“ ©— sin 3x sinŠr —a
smysl?

4. Která přirozená čísla x, y splňují rovnici

PTY OŠ,
zd—ry hy 73

5. Bez použití tabulek vypočítejte hodnotu součinu
P = sin 5" sin 15“sin 25" sin 35“ sin 55“ sin 65“ sin 75“ sin 85“.

325



6. Které číslo z následujících dvou je větší ?

10194 41. 105975+ 1

101975+ 1 "101976 L 1 :

7. Ukažte, že trojčlen
19751975 — 19771977 |- 1978

je dělitelný číslem 1976.

8. Která přirozenáčísla vyhovují rovnici
(x + 24) (3x + 7y) — 216 *

9. Která přirozená čísla splňují rovnice
1 +y-—2=82,

ry — 23—=4!

Výsledky a návody:

1.
kk—1.k—1l k+1lkok kJednotlivé činitele rozložte podle vzoru

„x = ar? y = as?, z = a(r + s)?, kde «, r, s jsou libovolná přirozená
čísla.

. Nejprve použijte vzorec cos 3 —4 cos*x —3 cos r, sin 3x = 3sin z —
—4sinž*r. Potom levou stranu rovnice upravujte, dokud nedojdete

2 1

k rovnici (sin 2x)* —— (1 — a). —py S aSl.

z+y=8, d— xy + y2—173. Výpočtem se zjistí (z —y)*=
1 7

=% (292f—640*)Z 0, a odtud t < Vyhovujet=3; z = I7,
= 7 neboz = 7, y = I.

1
„P=———- — Při úpravě se postupně použijí vzorce256

1 l

sinz sin (90“—r) = zn 2r, sinrsiny = 2 [cos(x—y) —cos(z+ y)],
1

0087008Y = — [cos(z — y) + cos(z + y)] a ke konci 2sinžr = 1 —
— cos 2z.

. První výraz je větší. — Položte 10"9"*— A.

. 1975 = (1976 — 1), 1977 — (1976 — 1), 1978 — 1976 —+-2. Po dosa
zení a úpravě je daný výraz roven součinu 1976.M, kde M je přiro
zené číslo.
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8. Možnosti, které mohou nastat, jsou v této tabulce

z+% | 2 | 3 (4 6 | s 9 | 1|

1083x + "ly 216 54 36 27 24 18

Abychom zbytečně nezkoušeli všechny uvedené případy, položme

x+2y=A, do+="
kde A je některé z čísel 1. řádku tabulky. Odtud

216
y=-3 794 —>A2<7;

tudížA = 8;1=2 y=3.
9. x = y = 2 = 2. — Vyloučíme z a rovnice se uvede na tvar (r — 2)* —

Čo na to množiny?

Uvažujme o matematicích a o sportovcích v našem státě. Rozhodněte,
zda nejmladší matematik mezi sportovci je táž osoba jako nejmladší
sportovec mezi matematiky.
„Oho!““, řeknete si nejspíš, „„tojsou mlhavé pojmy „„matematik““, „„spor
tovec“' ““Máte pravdu, tak tedy vezměte členy Jednoty čs. matematiků
a fyziků na jedné straně a členy Čs. svazu tělesné výchovy na druhé
straně. Kdo má legitimaci příslušné organizace, je členem, nikdo jiný
není členem. Jak to bude s těmi nejmladšími ? J.šŠ

Kde bude schůze?

Podél jedné dálnice jsou postaveny motoresty, a to u těchto kilo
metrovníků: 3, 19, 31, 53, 72, 99, 124, 152, 189, 204, 232. Vedoucí moto
restů mají být svoláni na schůzi do jednoho z nich; podnik chce ušetřit
pohonné hmoty pro služební vozidla, kterými vedoucí pojedou. Kde se
bude schůze konat, když se minima dosáhne *Je výsledek jednoznačný ?
A zůstane jednoznačný 1 v případě, že motorest u kilometrovníku 152
bude přestavován a vedoucí v něm nebude ustanoven ? JŠ.
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Uvězněná trubička

Hlavolam, který vidíte na obrázku, patří do série snadnějších hlavo
lamů, jejichž podstatou je smyčka a očko. Nazveme jej např. ,„Uvězněná
trubička““. Naším úkolem bude sejmout tuto trubičku z obou smyček
tak, abychom žádnou část hlavolamu nepoškodili.

Obr. 1

Než však započneme s řešením, měli bychom si hlavolam vyrobit.
Pro šikovné ruce to není nikterak těžký úkol, jak je patrno z nákresu.
Potřebujeme k tomu kousek překližky nebo plexiskla, čtyři větší skle
něné nebo dřevěné korále, asi 60 cm tenké bužírky, kousek kovové tru
bičky a dále lupenkovou pilku a trochu trpělivosti. Při práci postupujeme
podle nákresu.
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Bužírku, kterou jsme provlékli oběma očky a navlékli na ni z každé
strany po jednom korálu, na koncích ohneme a omotáme drátkem tak,
aby se korále nesesmekly. Průměr korálů musí být samozřejmě větší
než je průměr oček v překližce.

Josef Svoboda, Třebíč
Řešení hlavolamu je na straně 336.

olympiády

Závěr XXX.ročníku celostátní matematické
olympiády bude v Praze

Celostátní kolo XXX. ročníku Matematické olympiády proběhne
ve dnech 14.—17. května 1981 v Praze. Podle současného stavu příprav
bude slavnostně zahájeno ve čtvrtek 14. května ve staroslavném Karo
linu a vlastní soutěž pak proběhne ve dnech 15. a 16. května v Maja
kovského sále ÚKDŽ v Praze na Vinohradech, v těsné blízkosti gymná
zia W Piecka.

Jubilejní XXX. ročník přináší změnu v tom směru, že soutěžní úlohy
budou ještě během soutěže opraveny. Slavnostní vyhlášení výsledků
a zakončení soutěže proběhne v neděli 17. května v dopoledních hodi
nách.

Krajský výbor MO v Praze, který z pověřeníÚVMOsoutěž organizač
ně zajišťuje, připravuje pro účastníky soutěže a členy ÚVMO kulturní
a společenský program. Tento program zahrnuje prohlídku pražských
pamětihodností spojenou s odborným výkladem, návštěvu divadla
1další akce, které se uskuteční za součinnosti SSM.

Pro účastníky soutěže budou na matematicko-fyzikální fakultě Uni
verzity Karlovy připraveny zajímavé a podnětné přednášky, které
vhodně doplní celkový odborný ráz tohoto setkání naší nejmladší ma
tematické generace.

KV MO Praha

329



informace

Matematické inženýrství — nový studijní obor

na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské
CVUTv Praze

Vývoj vědy v zahraničí i u nás již dávno si vynucuje potřebu takových
pracovníků, kteří na rozdíl od ostatních ovládají a jsou schopni apliko
vat taková odvětví matematiky, která umožňují perfektní systémový
a kvantitativní přístup k dané problematice.

V matematickém inženýrství jde především o výchovu v aplikaci
matematiky na inženýrské problémy, zvláště otázky teoretické kyberne
tiky, aplikovanou statistiku, teorii spolehlivosti, rozbory stochastických
vlastností mechanických systémů, matematickou fyziku a řadu dalších
aplikací důležitých pro automatizaci technologie, zabezpečení kvality
výrobků a spolehlivosti provozu strojů a konstrukcí.

Profil absolventa podle osnov uvažovaného studia je určen takto:
Absolvent oboru matematické inženýrství je typem inženýra, který

spojuje hluboký matematický a teoretickokybernetický základ se zna
lostí metod inženýrské práce a schopností posuzovat a ze systémového
hlediska řešit otázky spolehlivosti a životnosti inženýrských děl, řešit
složité úlohy matematického modelování mechanických a elektrických
systémů, pracovat v oboru teoretických modelů procesů ovlivňujících
životní prostředí i modelů v biomechanice.

Odborné zaměření absolventů vychází z jednotného inženýrského
základu s hlubokou přípravou zvláště v matematice. Tvoří jej znalost
metod matematické analýzy a algebry, funkcionální analýzy, metod
numerické matematiky a statistiky, moderní výpočetní techniky, teorie
stochastických procesů a dalších úseků teoretické kybernetiky. Přitom
se absolventi seznámí také se základními teoretickými a experimentální
mi poznatky v klasické i moderní fyzice včetně kvantové fyziky, jaderné
fyziky a fyzikální elektroniky. V inženýrské oblasti jsou seznámeni
s problematikou mechanických i elektronických systémů, energetických
zařízení včetně jaderných a fyzikou pevných látek. Vedle toho získají
znalosti o metodách inženýrské práce, v některých vybraných otázkách
pracovně právních a jsou dostatečně připraveni i jazykově.
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Základní znalosti jsou dále prohlubovány ve studiu specializovaném.
Posluchači jsou seznámeni zejména s teorií matematického modelování,
s matematickou teorií inženýrských systémů a jejich spolehlivosti,
operační analýzou a metodami optimalizace, s teorií rozhodování i s pro
blémy řízení a diagnostiky provozu složitých systémů. Jsou rozvedeny
znalosti statistiky a stochastických jevů v mechanických i elektrických
systémech, jsou modelovány účinky vnějších vlivů včetně účinku lid
ského faktoru. Posluchači se seznámí s použitím počítačů, zejména mo
derních typů a hybridních systémů, s matematickou logikou, s teorií
grafů, s automaty, s formálními gramatikami a dalšími problémy tech
nické kybernetiky.

Při výchově posluchačů je kladen důraz zejména na pěstování sa
mostatného myšlení, schopnost aplikovat teoretické poučky na život
společnosti, správně chápat politický a ekonomický vývoj v technice
1 společnosti.

Budoucí matematičtí inženýři jsou uvádění do problémů matema
tického modelování řízení složitých procesů včetně společenských pro
cesů, do problémů souvisejících se spolehlivostí inženýrských děl, vlivu
inženýrských děl na životní prostředí i do některých otázek biomecha
niky. Jsou v těchto oborech vychováváni k vědeckovýzkumné práci,
znají vnitřní zákonitosti této práce i plánování výzkumu a vývoje.
Pracují na dílčích výzkumných úkolech pod vedením svých učitelů
a je jim vštěpováno chápání a prosazování společenských zájmů.

Absolventi se uplatňují ve výzkumu a vývoji v Čs. akademii věd, na vy
sokých školách a ve všech průmyslových podnicích a ústavech. Dále se
uplatňují v některých oblastech tvůrčí práce a ochraně životního pro
středí, v biomechanice atd.

To je tedy profil budoucího matematického inženýra.

Učební osnovy předmětu matematické inženýrství jsou určeny tak,
že od 6. sem. počínaje se posluchači zúčastňují vědeckovýzkumné práce;
v rámci této činnosti a v rámci dalších vybraných přednášek se mohou spe
cializovat na konkrétní problémy. Tím chceme zdůraznit, že osnovy
tohoto studia mají v podstatě dvě části: první část poskytuje poslucha
čům všeobecné znalosti ve směrech naznačených v profilu posluchače,
druháčást určí speciální rysy jeho odborného zaměření.Druhá část osno
vy umožňuje, aby podniky, které mají zájem na takovémto druhu od
borníků, se zúčastnily jeho výchovy a v rámci předepsaného počtu hodin
umožnily posluchačům pracovat na úkolech podniku, popř. mu zadaly
1diplomovu práci, a tím upravily profil budoucího pracovníka v potřeb
ném směru.

Doc. dr. Zlatko Maršák, CSc.
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Prof. RNDr.Vlastimil Pták, DrSc., nositelem
Bolzanovy plakety

Na sklonku minulého roku byl náš vynikající matematik prof. RNDr.
Vlastimil Pták, DrSc., vedoucí vědecký pracovník Matematického
ústavu ČSAV v Praze, vyznamenán u příležitosti svých pětapadesátých
narozenin stříbrnou plaketou Bernarda Bolzana za zásluhy v matema
tických vědách. Tuto vědeckou poctu mu udělilo presidium Českoslo
venské akademie věd dne 10. listopadu 1980. Prof. Pták je světově
uznávaným odborníkem ve funkcionální analýze a v numerické analýze
a publikoval až dosud 108 vědeckých prací. O jejich mezinárodním
významu svědčí např. to, že tři z nich byly přetištěny v SSSR v překladu
do ruštiny a jedna vyšla v USA v anglické verzi. Už státní cenou za rok
1966 se prof. Ptákovi dostalo veřejného uznání a roku 1978 se. dělil
o národní cenu s prof. RNDr. Miroslavem Fiedlerem, DrSc., za společný
soubor matematických prací.

Blahopřejeme novému nositeli Bolzanovy stříbrné plakety, který toto
ocenění dostal takřka v předvečer letošního bolzanovského jubilea.
V tomto roce si totiž světová veřejnost připomíná dvousté výročí na
rození Bernarda Bolzana (1781—1848). Jsme též velmi potěšeni, že prof.
Ptáka můžeme počítat mezi příznivce našeho časopisu. Pozorný čtenář
si jistě povšiml, že se jméno prof. Ptáka před nedávným časem vyskytlo
mezi autory píšícími do Rozhledů.

Redakce

Kolik je na světě matematických časopisů?

Podle údaje z roku 1978 je jich asi 1800. Vyplývá to ze seznamu všech
vědeckých matematických časopisů, který je čas od času otiskován
v Mathematical Reviews. Číslo 1800 zahrnuje ovšem jen matematické
časopisy, jež přinášejí původní vědecké články. Takovými jsou u nás
např. Časopis pro pěstování matematiky, Czechoslowak Mathematical
Journal a Aplikace matematiky, jež mají svou redakci v Matematickém
ústavě ČSAV v Praze, a Mathematica Slovaca, kterou redigují v Mate
matickém ústavě SAV v Bratislavě. Těžko by se daly postihnout všechny
další časopisy, které se věnují matematice z hlediska středoškolské nebo
vysokoškolské výuky nebo jsou určeny technikům a dokonce nelze
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sestavit ani úplný přehled těch, jež jsou určeny mládeži. Do té poslední
kategorie patří z části i naše Rozhledy, ovšem ty mají ještě složku fyzi
kální.

Kromě oněch zhruba 1800 časopisů, jež zaznamenaly v roce 1978
Mathematical Reviews, vychází ještě několik desítek vědeckých mate
matických časopisů v překladech. Toto zdvojené vydání jednoho pra
mene má informovat o nových vědeckých výsledcích i ty čtenáře, kteří
příslušný jazyk neovládají a nemohou si tedy přečíst články v originále.

Dovedete si představit knihovnu, která by pravidelně odebírala 1800
časopisů? Do jakých prostor by se tento materiál ukládal, když uvážíte,
že vedle časopisů vědecká knihovna uskladňuje také stále nové a nové
knihy? Kolik peněz by musel takový ústav každým rokem vynakládat
na koupi oněch časopisů ?Ve skutečnosti se i velké a dobře financované
knihovny soustřeďují jen na nejžádanější časopisy a periodika méně
běžná si mezi sebou půjčují podle potřeb a přání svých čtenářů. Stejné
pravidlo platí ostatně i pro hospodaření s vědeckými knihami.

Počet časopisů, jež se věnují matematice, není ovšem ustálený a jak
se dá očekávat, časopisů každoročně přibývá. To odpovídá explozi vě
deckých informací, kterou zaznamenáváme v posledních dvou deseti
letích. Můžeme-li se spolehnout na Mathematical Reviews, pak se na
světě v roce 1974 věnovalo matematice jako vědě asi 1400 časopisů,
z čehož vyplývá do roku 1978 přírůstek opravdu zarážející. Dnes vzni
kají skoro výhradně časopisy specializované na jednu matematickou
disciplínu nebo její část. Jde zpravidla o moderní disciplíny, které na
sebe soustřeďují pozornost mnoha pracovníků a v nichž se dá očekávat
množství nových vědeckých výsledků. Tak v roce 1980 začaly např.
vycházet tři nové časopisy o kombinatorické analýze — maďarský
s názvem Combinatorica, americký pod titulem SIAM Journal on Al
gebraic and Discrete Methods a pak ještě mezinárodní, jemuž vydavatelé
dali jméno European Journal of Combinatorics.

Každoroční přírůstek časopisů odpovídá přílivu nových vědeckých
pracovníků, který matematika zaznamenává. Tak v roce 1979 se cel
kem asi 23 000 odborníků zabývalo matematikou jako vědou. Vyplývá
to ze světového seznamu matematiků, který pod názvem World Direc
tory of Mathematicians 1979 vydala v jednom japonském vydavatelství
Mezinárodní matematická unie. Je to už šesté doplněné a rozšířené
vydání této užitečné publikace a najdeme zde i jména a adresy 358
československých matematiků.

J. S.
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z nových knih

Š. Jánoš:

Fyzika nízkých teplot

Knižnica Encyklopédia modernej
fyziky (EMF). Vydala ALFA, vy
davatelstvo technickej a ekono
mickej literatůry, Bratislava, 1980,
216 stran, 05 obrázků, 3 tabulky,
náklad 1200 výtisků, cena 21 Kčs.

Fyzika nízkých (od 1 do 273 K)
a velmi nízkých teplot (pod 1 K)
se zabývá studiem fyzikálních
vlastností izotopů hélia (He*, He*)
a jejich roztoků, supravodivostí
a studiem elektrických, tepelných,magnetickýcha© mechanických
vlastností látek. Nízké teploty se
používají prakticky ve všech o
blastech fyziky jak základního,
tak 1aplikovaného výzkumu. Jako
příklad uveďme jadernou fyziku,
kde se nízkých teplot využívá
v bublinové vodíkové komoře,
k chlazení Ge (Li) detektorů záře
ní gama, velmi nízkých teplot se
využívá při polarizování atomo
vých jader, k získávání protono
vých polarizovaných terčíkůapod.
Využití nízkých teplot proniklo
1 do lékařství, biologie, chemie
a kosmického výzkumu.

Kniha ing. Š. Jánoše, CSc., po
jednává o teoretických základech
a aplikačních možnostech fyziky
nízkých teplot. Poskytuje přehled

dod

o aktuálních problémech fyziky
nízkých a velmi nízkých teplot,
čtenář se seznámí s principy expe
rimentálních zařízení, která umož
ňují získat nízké a velmi nízké
teploty. Jsou popsány i způsoby
měření nízkých a velmi nízkých
teplot.

Kniha je rozdělena na šest částí.
První část je věnována vlastnos
tem stabilních izotopů hélia a je
jich vlastností, druhá měrné te
pelné kapacitě pevných látek, třetí
elektrické vodivosti kovů, čtvrtá
tepelné vodivosti pevných látek,
pátá měření nízkých a velmi níz
kých teplot a poslední šestá popi
suje metody získávání velmi níz
kých teplot. V knize není zahrnuta
problematika supravodivosti amag
netismu. Těmto dvěma oblastem
budou věnovány samostatné pu
blikace v knižnici „„Encyklopédia
modernej fyziky“ Skutečně, již
v roce 1979 byla v této knižnici
vydána kniha o supravodivosti
od autorů Takácse a Cesnaka.

Kniha je určena vědeckým pra
covníkům a studentům fyziky na
vysokých školách univerzitního i
technického směru. Pro studenty
středních škol je velmi náročná,
předpokládá znalosti ze statistické
fyziky, z termodynamiky, kvan
tové mechaniky a vyšší matemati
ky.

Zdeněk Janout



V ILGrigoriev, G. J. Miakišev:

Sily v prirode

ALFA Bratislava 1980, 351 str.,
viaz. 27 Kčs

Kniha sovietskych autorov v
slovenskom preklade priblíži na
šim čitatelom jeden zo základných
pojmov fyziky — silu v jej roz
manitých prejavoch.

Autori delia svoju knihu do sied
mich častí, kapitol. V prvej pri
bližujů pojem sily, udávajů jeho
miesto povedla energie a upozor
ňujů na jednotu síl v prirode.
Druhů kapitolu venujů gravitač
ným silám. Tu sa autori nevyhý
bajů ani takým skutočnostiam,
ako je otázka podstaty gravitácie.
Upozorňujúů,že Newton gravitáciu
opísal, no vzniká potreba gravi
táciu aj vysvetlit. Od otázok gra
vitácie prechádzajů autori k elektromagnetickým| silám.Týmto
venujů hneď dve kapitoly. Najprv
zavádzajů pojem elektrického ná
boja, hovoria o vzájomnom pósobe
ní nepohybujůcich sa a pohybujú
cich sa elektrických nábojov a o
súvislosti medzi elektrickým a
magnetickým polom. Ďalej hovo
ria o „„elektromagnetických silách
v akcil“. Upozorňujů na skutoč
nosť, že za stavbu látok vďačíme
práve týmto silám. V tejto sů

vislosti uvádzajů aj odstavec s
nadpisom „„Sily našich svalov“.
Jadrovým silám, ktorých pomo
cou sů zbudované jadrá atómov
a ktoré majů vplyv na premeny
atómových jadier, sa venuje v kni
he samostatná kapitola. O sla
bých interakciách a vzťahu neutrí
na k evolůcii vesmíru čítame
v predposlednej kapitole. Posled
ná kapitola sa zaoberá sůčasnými,
ešte nie úplne zodpovedanými
otázkami síl, pósobiacich na úrov
ni elementárnyých častíc. Autori si
uvedomujúů, že vzhladom na živosť
problematiky nie je možné uza
vrieť rozprávanie o silách v príro
de inak, ako náznakom ciest,
ktorými sa bude v najbližšom ob
dobí uberať vedecké poznávanie
základov sveta.

Svieži štyl a bohatá ilustrácia
mielen pobaví čitatela, ale ho aj
nenásilnou formou poučí. Upozor
ní ho na mnohé súvislosti, ktoré
unikajů pozornosti práve pre svoju
očividnosť. Čitatel sa nezoznámi
len s konečnou formou fyzikál
ných zákonov, ale aj s históriou
ich vzniku, s mnohými slávnymi
menami prírodovedcov, s ich vlast
nými výrokmi a úryvkami z ich
diel. Kniha poslůži ako prameň
inšpirácie pre rozvoj myslenia mla
dího človeka a pri tvorbe jeho sve
tonázoru.

Bva Tokáriková
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Řešení hlavolamu „„Uvězněnátrubička“ ze str. 328 je patrné z přiloženého
nákresu. Ohnutý konec kterékoliv bužírky provlékneme nejdříve tru
bičkou, dále jedním ze dvou oček v překližce, smyčkou (ohnutým
koncem bužírky) snadno obejdeme kuličku a vyvlékneme z očka. Tím
jsme hlavolam rozpůlili a trubičku snadno sejmeme z druhé části hla
volamu.

OObr. 2

Upozorňujeme, že v Pedagogickém knihkupectví, Žitná 8, 12000
Praha 2 je možno dostat za hotové i na fakturu následující starší publi
kace matematické olympiády, které už nejsou v běžném prodeji:
Fiedler-Zemánek: Vybrané úlohy MO-kategorie A + MMO(12,50)
Vyšin-Macháček: Vybrané úlohy MO-kategorie Z (11,50)
Vyšíma kol.: XVI. ročník MO (6,—)

XVII. ročník MO (8,50)
XVIII. ročník MO (9,50)
XX. ročník MO (8,50)
XXI. ročník MO (9,50)
XXII. ročníkMO(9,50)

Kufner: Co asi nevíte o vzdálenosti — SMM sv. 35 (5,50)
Dušek: Matematické zájmové kroužky (13,50)
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SLOVNÍČEK

ITALSKO -ČESKÝ (POKRAČOVÁNÍ)

raggio m
— di curvatura
— ordinario
— straordinario
— vettore
ragionamento m
— per assurdo
ragioneŽ

— di una progresšione
rango m
— della matrice
— ci valori
Tapportatore m
rapporto m
— anarmonico
rappresentazione ž
ravvicinare
ravvicinarsi ad un numero
razionale
razionalizzazione ž (di unafrazione)
reale
reattore m
— nucleare
reazione ž
— a catena
reciproco
refrigeratore m
refrigeratorio m
regolaž
— della mano destra
regolamento m
regolare

poloměr; paprsek
— křivosti
paprsek řádný
— mimořádný
polohový vektor, radiusvektor
úvaha, úsudek; důkaz
důkaz sporem
rozum; pravda:

poměr
diference nebo podíl posloupnosti
řád, stupeň; hodnost
hodnost matice
obor funkce
úhlomér
poměr
dvojpoměr
representace; zobrazení
přiblížiti
přibližovati se k číslu
racionální
usměrnění (zlomku;
reálný
reaktor
— jaderný
reakce
— řetězová

reciproký, převrácený; vzájemný
chladič
lednička
pravidlo
— pravé ruky
uspořádání
říditi, uspořádati

důvod; způsob;



regolare
regolatore m
regolo m
— calcolatore
relativo
relazione Ž
reoforo m
reostato m
residuo m
resistenza Ž
resto m
rete ž
reticolo m
— cristallino
— spaziale
retina ž
retrogrado
retta ž (linea)
— all'infinito, impropria
— di livello
— di pendio
— di richiamo
— projettante
— tangente
— secante
rette parallele
— perpendicolari
— sghembe
rettangolare
rettangolo m
rettificazione ž
rettilineo
ribaltare
ricevitore m
ricorrente
ridondanza ž
ridotto
ridurre
riduttibile

pravidelný, zákonitý
regulátor
pravítko
— logaritmické
relativní, úměrný, vztahují se
vztah
vodič proudu
reostat
reziduum
odpor
rozdíl; zbytek
síťt(ka)
mřížka; svaz
— krystalová
— prostorová
sítnice (oka)
zpětný, obrácený
přímka
— nevlastní
— hlavní první osnovy
— spádová
ordinála,
přímka promítací
tečna
sečna
přímky rovnoběžné
— kolmé
— mimoběžné
pravoúhlý
pravoúhelník, obdélník
rektifikace
přímočarý
sklápěti
přijímač, sluchátko
rekurentní
redundance; nadbytek
zredukovaný; zkrácený
redukovati; krátiti
redukovatelný
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matematika

Zobecnění jedné úlohy z teorie čísel

JAN KRATOCHVÍL, posluchač MFFUK v Praze

V knížce U S. Davydova — Š. Známa, Teória čísel (SPN 1972) najde
me úlohu č. 51, v níž se má dokázat:

(1) Číslo, jehož zápis v desítkové soustavě tvoří 3%stejných cifer, je
dělitelné číslem 37.

Nás by pochopitelně zajímalo, zda je možno toto tvrzení zobecnit,
přesnějiřečenozjistit, pro která přirozenáčísla N platí:

(2) Existuje přirozené číslo k takové, že číslo, jehož dekadický
zápis tvoří k% stejných (libovolných, ale stejných) cifer, je dělitelné
číslem N? pro každé přirozené číslo n.

Tuto úlohu nyní rozebereme. U čtenáře budeme předpokládat znalost
počítání s kongruencemi a znalost Eulerovy věty, jež zní:

Budiž w tzv. Hulerovafunkce, tj. zobrazení množiny přirozených čísel
do množiny přirozených čísel, které každému přirozenému číslu m při
řadí počet všech přirozených čísel menších než m s ním nesoudělných.

Buďtež dále a. m nesoudělná přirozená čísla, potom
a?(ím— 1modm.

Důkaz této véty najde čtenář např. v brožurce A. ApfelbeckaKon
gruence (ŠMM, sv. 21, Praha 1968).

Ještě zavedeme symbol pro relaci „„dělí““.V dalším textu místo „,a dělí
b““budeme používat zápisu „a | b“.

Nyní již dokážeme původní tvrzení. Důkaz matematickou indukcí je
natolik jasný, že se omezíme na stručnější zápis.

Nejdříve si musíme uvědomit, že má-li tvrzení (1) platit pro jakoukoli
cifru, musí platiti pro cifru 1. Obráceně však —podaří-li se nám dokázat
3%| 11...1 (3%cifer), je tvrzení dokázáno pro libovolnou cifru z, neboť
xX...£ = «.IL...1, a tedy platí-li 3%| 11...1, platí též 37 | xx...«.

Přistoupíme tedy k vlastnímu důkazu matematickou indukcí.
1. Nejprve ověříme platnost tvrzení (1) pro 1 = 1. To je triviální,

zřejmě platí 3 | 111.
2. Označme A, číslo, jehož dekadický zápis tvoří 3% jedniček.

Nechť tvrzení (1) platí pro některé přirozené číslo 1, tedy nechť 3%| Ay.
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Jelikož An + je číslo,které vznikne zapsáním čísla A, třikrát za sebou,
je

An+1 0 (1 — 109%| 10%:*").

Platí však 10 = 1 mod3,z čehož plyne 10*= 1 mod 3 pro k přirozené,
a tedy

1 + 10%"+ 102-937—=1-+1-—+1=0mod3,
čili

3|1—+ 10% + 10?-*"

Podle indukčního předpokladu však 3%| Ay, a proto 37+1| 4y4,. Tím je
indukční krok proveden a podle principu matematické indukce je do
kázána pravdivost tvrzení (1)pro každé přirozené číslon.

Zcela analogicky budeme zkoumat tvrzení (2). Budeme předpokládat,
že přirozené číslo k uvedených vlastností existuje, a budeme hledat
podmínky, kterým musí vyhovovat, aby bylo možno provést analogický
důkaz matematickou indukcí.

Pro N dělitelné dvěma nebo pěti uvedené tvrzení zřejmě neplatí,
protože takové N nemůže nikdy dělit číslo zakončené jedničkou.

Uvažujme tedy dále N nesoudělné s deseti a položme (analogicky
předchozímu) A4 — I1l...1 (k? cifer). Snadno se přesvědčíme, že potom
platí

Ani = An (1+ 10F"+ 10%" + 10-94"
1. Aby tvrzení platilo pro » = 1, musí platit

10* — 1,NA=
Pokud N je nesoudělné s devíti, stačí vzít k —e(N);a podle Eulerovy
věty je 109(W)= 1]mod N (X je nesoudělné s deseti) a tedy N | 104W —
— 1, z čehož plyne N | A,.

Pokud je N dělitelné třemi, je věc složitější, ale i v tomto případě si
snadno pomůžeme. Platí

10960N)— ] mod 9X,
tedy

9N | 10900)—],
a tedy i

1096X) — 1—$.
Je-li k — w(9N) . p (p přirozené), je

107(©N)-p = (1096N))r = 17 = 1 mod 9N

a situace se nemění. Odtud je vidět, žesbude vhodné hledat k ve tvaru
k=g(9N).m.
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2. Nechť tvrzení platí pro některé » přirozené, tedy nechť N* | Ay.
Má-li odtud vyplývat W"+1| An++,musí platit

N|1+ 108"+ 10247p + 10(6-DK"
Protože však 10k= 1 mod 9W,je též 10*= 1 mod W, a tedy i 10*“=
= 1 mod W, z čehož vyplývá,že

k—1

1+ 10%"+ (10472— + (104"k=1— Z 1= kmod N
i=0

Zvolíme tedy k —w(9N).N m (m přirozené). Potom bude tvrzení (2)
pravdivé pro » —I a bude proveditelný indukčníkrok (tj. bude pravdi
vý výrok: N" | Ay implikuje N"7+!| A1+4+)a podle principu matematické
indukce bude tvrzení (2) pravdivé prokaždé přirozené číslon.

Dokázali jsme tedy tuto větu:
Pro N soudělné s deseti číslo k požadovaných vlastností neexistuje,

pro N nesoudělné s deseti existuje nekonečně mnoho takových čísel k
daných předpisem k = e(9N). N. m (m přirozené), což však v obecném
případě nemusí být všechna čísla k požadovaných vlastností.

Cničení :

1. Zkuste pro některé konkrétní N (např. N = 7, 9, 11, 33) nalézt nej
menší k požadovaných vlastností.

2. Pokuste se zformulovat a dokázat obdobnou větu pro čísla v p-adic
kém zápisu. (Řešení: Pro N soudělné s p číslo k neexistuje, v opač
ném případě existuje nekonečně mnoho k daných předpisem £ =
= plíp— DN).N m.)

0 kvadratických rovnicích

Doc. Dr. JIŘÍ AN DĚL, CSc., Dr. KAREL ZVÁRA, UK Praha

Jak známo, kvadratická rovnice
u + pe+a=0 (1)

má kořeny

„ <Pz|P- m
1,2 2 .

Ve škole se tento vzorec proovičuje na mnoha příkladech. V tomto
článku se zamyslíme nad několika metodami, jak takové příklady sesta
vovat. Přitom chceme poukázat na některé zajímavé výsledky pravdě
podobnostního charakteru.
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Jedna možnost, jak sestavit příklad na kvadratickou rovnici, je zvolit
předemoba její kořenyr, a z. Pak stačí roznásobit levou stranu výrazu

(x —T)(z— 7) =0
a jsme hotovi.

Jiná možnost je zvolit jedno číslo r, jako kořen a jedno číslo jako
koeficient p. Hodnotu výrazu x; + pr, označíme —g. Rovnice x? +
+ pz + g = 0 má tedy jeden kořen x;. Druhý kořen rx,snadno výpo
čteme třeba ze známého vztahu %1+ T; = —2.

Nejsnadnější ovšem je zvolit koeficienty p a g tak, jak nás zrovna
napadne. Chceme-livšak důsledky takových nápadů prozkoumat mate
matickými metodami, musíme učinit některé předpoklady. Nejdřív se
pro jednoduchost omezíme jen na ty případy, kdy p a g jsou celá čísla.
Protože asi nebudeme ochotni tvořit příklady takového typu, kde by
p čig byla přílišvelká čísla,budeme předpokládat, že platí —n Sp Sn,
—n Sa Sn, kde n je nějaké přirozené číslo. Dále předpokládejme,
že čísla p a g vybíráme na sobě nezávisle. Přitom nechť každé celé číslo
z intervalu < —n, n) má stejnou pravděpodobnost, že bude vybráno
za koeficient p resp. za koeficient g. Protože v intervalu <—n, n) je
2n + 1 celých čísel, pro libovolná celá čísla %,j z tohoto intervalu do
stáváme pravděpodobnosti

1 l

Podle věty o násobení pravděpodobností máme vzhledem k předpokladu
o nezávislosti

fo, AO i 3

Když se podíváme zpět na první dvě možnosti konstrukce kvadra
tických rovnic, zjistíme, že asi většinou budou vytvářeny rovnice s reál
nými kořeny. S reálnými čísly většinou studenti pracují hbitěji než
s komplexními, a tak patrně volba imaginárního kořene r; (vedoucí pak
automaticky i k imaginárnímu «,) nebude příliščastá. Položme si otázku,
jak často se nám podaří sestavit rovnici s imaginárními kořeny pomocí
třetí metody.

Je známo, že rovnice (1) má imaginární kořeny právě tehdy,je-li její
diskriminant záporný, tj. při p? — 49 < 0. Podle (2) jsou všechny dvo
jice koeficientů stejně pravděpodobné. Počet různých dvojic (p, g) je
roven číslu (2n + 1)*. Označme my počet těch dvojic (p, g), pro něž
platí p? —49 < 0. Pak hledaná pravděpodobnost P(n), že rovnice bude
mít imaginární kořeny, je rovna |

Mn9+ De
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Při nepříliš velkých hodnotách n můžeme číslo my zjistit přímo. Všechny
dvojice (p, g) si prostě vypíšeme a pro každou zjistíme, zda splňuje
nerovnost p? — 49 < 0 či nikoli. Např. pro n — 10 dostaneme my = 86,
takže

P(10) = 86/21 —0,1950113.

Systematicky počítat čísla my a jim odpovídající pravděpodobnosti
P(m) by bylo ovšem únavné a zdlouhavé. S výhodou lze použít samočin
ný počítač. Výsledky pro několik vybraných hodnot % jsou uvedeny
v tab. l.

Tab. 1

n 5 10 15 20

tin 31 86 157 240

(2n + 1)? 121 441] 961 1681
Pln)©0,256| 0,195| 0,163| 0,143P*(n)0,298| 0,211| 0,172| 0,149

2 p
Kdybychom za koeficienty p a g brali nejen celá čísla, ale i čísla s je

ním desetinným místem (popřípadě s k desetinnými místy), mohli
bychom použít zcela analogický postup. Počet dvojic (p, g) by se však
velmi rychle zvyšoval. U čísel s k desetinnými místy bychom měli
(2n.10£ + 1)*žtakových dvojic. Záhy by výpočet pravděpodobnosti,
že náhodně vytvořená kvadratická rovnice bude mít imaginární kořeny,
byl časově neúnosný i pro velmi výkonné počítače. Kdybychom však
uvažovali limitní případ, kdy p a g mohou být libovolná reálná čísla
z intervalu < —n, n), která jsou volena na sobě nezávisle (a každé
z nich má tzv. spojité rovnoměrné rozdělení), pak by pravděpodobnost
P*(m) získání kvadratické rovnice s imaginárními kořeny byla rovna

1

P*(n)=% 51 pro0<nS4, (3)

2
P*ín) =——— pron24. (4)

3|/n

Vzorce (3) a (4) platí pro všechna kladná reálná n, nejen pro přirozená
n. Hodnoty Př(m)jsou uvedeny na posledním řádku tabulky 1. Je vidět,
že tvoří dobrou aproximaci pravděpodobností P(n).

Vzorce (3) a (4) lze odvodit pomocí tzv. geometrických pravděpodob
ností. Uvažujme případ n = 3 (viz obr. 1) a případ » = 5 (viz obr. 2).

341



Obr. 1 Obr. 2

V obou situacích množina všech dvojic (p, g) tvoří čtverec. Vyšrafovaná
část odpovídá těm dvojicím, pro něž platí p? — 49 < 0 a které tedy
dávají rovnici s imaginárními kořeny. Z učiněných předpokladů vyplývá,
že pravděpodobnost Př(m) je rovna podílu obsahu vyšrafované části
a obsahu celého čtverce. Z obrázků 1 a 2 je vidět, proč Přím) je dána
jiným vzorcem pro 0 < n S 4 a jiným pro n >>4. Záleží totiž na tom,
zda hranice vyšrafované části dosáhne levé a pravé straný čtverce či
nikoli.

Vzorec (4) ukazuje, že pravděpodobnost získání rovnice s imaginár
ními kořeny klesá k nule, zvětšujeme-li interval < —n, n), z něhož
volíme hodnoty p a g Např. pro n Z 178platí P*(n) S 0,05.

Nezapomeňme však, že tyto výsledky jsou založeny na předpokladu
nezávislosti a na předpokladu rovnoměrného rozdělení. Kdyby někdo
dával určitým číslům přednost před jinými nebo kdyby mezi číslyp a g
byla nějaká (třeba i jen statistická) závislost, odvozené vzorce by platit
nemusely.

Nyní předpokládejme, že bychom náhodným způsobem vytvářeli
koeficienty a, b, c kvadratické rovnice

az?+ br +-c=0. (5)
Nechť opět každý z koeficientů b, c nabývá se stejnou pravděpodobností
kteréhokoli celého čísla z intervalu ©—n, n Ya nechť nabýváse stejnou
pravděpodobností kteréhokoli celého čísla z < —m, n s vyloučením
čísla 0. Celkem tedy můžeme vytvořit 2n(2n + 1)? trojic (a, b, c), které
jsou stejně pravděpodobné, jestliže a, b, c volíme nezávisle na sobě.
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Rovnice (5) má imaginární kořeny právě tehdy, když platí
bž—4ac<0. (6)

Označme My, počet těch trojic (a, b, c), které vyhovují podmínce (6).
Pravděpodobnost P'(n), že rovnice (5) bude mít imaginární kořeny, je
tedy rovna P'(n)=— Mm

2n(2n + 1)?

Pro některé hodnoty » jsou tyto pravděpodobnosti a některé další
údaje uvedeny v tab.2.

Tab. 2

n 5 10 15 20Mn 454333210878| 253362n(2n+1)*| 1210882028830| 67240P'(n)0,375| 0,378| 0,377| 0,377
Opět můžeme vyšetřovat případ, kdy koeficienty a, b, c budou čísla

s k desetinnými místy z ©—n, n. V limitě pak a, b, c mohou být jaká
koli reálná čísla z < —n, n), a 35 0. Má-li každý z koeficientů a, b, c
spojité rovnoměrné rozdělení na < —n, n) a jsou-li tyto koeficienty
voleny navzájem nezávisle, pak pravděpodobnost vytvoření rovnice
s imaginárními kořeny je rovna číslu

31 — I, 64
72

P** = = 0,3727933.

Je zajímavé, že hodnota P** nezávisí na n. Přitom P** může také
sloužit jako aproximace pravděpodobnosti P'(m), jak je zřejmé z po
rovnání s tab. 2. Odvození P** se provádí opět pomocí geometrických
pravděpodobností, ale tentokrát jde o podíl objemů v trojrozměrném
prostoru.

Podobným způsobem lze řešit i další úlohy:
1. Jaká je pravděpodobnost, že oba kořeny kvadratické rovnice

budou kladné *
2. Jaká je pravděpodobnost, že alespoň jeden kořen kvadratické

rovnice bude kladný *
3. Jaká je pravděpodobnost, že oba kořeny kvadratické rovnice

budou mít absolutní hodnotu menší než jedna ?
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Analogické úlohy lze řešit také v obecnějším případě, kdy každý
z koeficientů kvadratické rovnice může patřit do jiného intervalu.

V odborné literatuře se vyšetřují i rovnice n-tého stupně s náhodnými
koeficienty. Odvozuje se zejména pravděpodobnost, že má rovnice
alespoň jeden reálný kořen (při sudém »), případně pravděpodobnost,
že rovnice má právě k reálných kořenů, kde k je dané číslo.

Křivítko počítače

Ing. RNDr. LADISLAV DRS, CSc., ČVUT Praha

Všimněme si, jak rozdílně určují křivku matematik a konstruktér
-grafik. Matematik křivku naráz „„stvoří““,a to tím, že napíše její rovnici.
Konstruktér postupuje úplně jinak. Křivku postupně vytváří. Nejprve
ji zhruba načrtne tak, aby splňovala různé technické požadavky, např.
aby procházela určitými body, dotýkala se daných přímek atd. Tuto
křivku pak narýsuje, nejčastěji křivítkem po obloucích, které na sebe
beze zlomů navazují. Někdy se používá místo křivítka ohebné pravítko,
zejména jedná-li se o křivky velkých rozměrů, jako je tomu v konstrukci
letadel a lodí. Když takto narýsovaná křivka v některé části nevyhovuje,
přiopraví se, aniž se mění zbývající část už hotové křivky. Kon
struktér nepotřebuje při této práci žádné matematické znalosti o křiv
kách (a také je většinou nemá). Chceme-lituto jeho práci automatizovat
pomocí počítače s grafickým výstupním zařízením, musíme vytvořit
takový způsob automatické konstrukce, který od něho nebude požado
vat nové matematické znalosti. Zdá se to nemožné, automat přecekreslí
křivky jen na základě jejich rovnic. V počítačové grafice se však používá
zajímavá metoda, která umožňuje konstruktérovi vytvořit křivky, aniž
použije matematickou teorii. Počítač přitom používá oblouky kubické
křivky, určené rovnicí

y mar + bx*+ cz + G, (D
Oblouk je určen omezením hodnot nezávisle proměnné r např. na

interval < T, X2». Čtyři konstanty v rovnici (1) nám napovídají, že křiv
ka je určena čtyřmi geometrickými podmínkami, např. čtyřmi body,
dvěma body a tečnami v nich apod.

Křivky určené rovnicí (1) mají několik výhodných vlastností.
1. Jsou tvarově rozmanité. Mají např. bod obratu (který chybí kuže

losečkám, a proto se kuželosečky k tomuto účelu nehodí), takže se dají
použít i ke kresbě esovitých křivek.
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Obr. 2

A 5 Č Obr. 1

Obr. 3 4 8

2. Výpočet bodů křivky (1) je velmirychlý. Ke zvolenému « se určí
y jen základními početními operacemi.

3. Určíme-li oblouk (1) koncovými body a tečnami v nich, lze k němu
připojit další tak, že použijeme koncový bod a tečnu jako počáteční bod
a tečnu nového oblouku. Výsledná křivka složená tímto způsobem z ob
louků nemá zlomy, je hladká, jak se většinou požaduje. K jejímu určení
nepotřebujeme tedy nic jiného, než posloupnost bodů K a tečen ?v nich.
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Obr. 4 6

Body K a tečny t těchto oblouků se ve zmíněné metodě nezadávají
přímo, ale zvolí se lomená čára, na jejímž základě se body K a tečny t
teprve sestrojí, a to následujícím způsobem:

Označme A, B, C tři po sobě jdoucí vrcholy této lomené čáry a před
pokládejme, že tvoří trojúhelník. Sestrojme na těžnici BS (obr. 1) bod K
v jedné třetině od vrcholu B. Bodem K veďme rovnoběžku f se stranou
AC.

Tuto konstrukci můžeme provést i pro „„degenerované“'trojúhelníky.
Leží-li body A, B, Č na přímce (obr. 2a), aplikujeme předchozí konstrukci
s tímto výsledkem: Je-li AS —=SC, je BS — 3BK a t —AC. Speciálně
je B —K, když je AB = BC (obr. 2b). Konstrukce je proveditelná,
1 když je A —B34 C. Pak je AC = 6AK, t = AČ (obr. 2c). Je-li
A = B=Č, je zřejměA —=K,ale tečna není určena.

Tyto vlastnosti se dají použít nejen pro konstrukci bodů a tečen
křivky k ze zadané lomené čáry, ale i naopak, pro volbu lomené čáry,
chceme-li, aby křivka buď procházela daným bodem nebo měla v da
ném bodě danou tečnu, viz příkl. 2.

Lomené čáře přiřadí tímto způsobem počítač — bez spoluúčasti kon
struktéra — posloupnost bodů a tečen křivky a převede ji do matema
tického tvaru. Mezi sousedními body určí vždy oblouk křivky (1) tak,
aby to byly jeho koncové body a aby se v nich oblouk dotýkal již se
strojených přímek ř. Výslednou křivku zobrazí na výstupním zařízení,
nejrychleji na grafické obrazovce. Není-li k dispozici, tak na kreslicím
automatu.

Křivka, která je takto určena, má z hlediska konstruktéra několik
výhodných vlastností, např:
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Obr. 5

Obr. 6

1. Křivka napodobuje tvar lomené čáry (obr. 3, lomená čára je určena
devíti body, které jsou označeny číslicemi 1—9. Body a tečny křivky
k jsou sestrojeny podle předchozích konstrukcí). Grafik proto snadno
navrhne lomenou čáru, má-li předběžnou představu o tvaru výsledné
křivky. Je patrno, že nemusí mít matematické znalosti o křivkách,
navrhuje vrcholy lomené čáry, nikoli rovnici křivky.

Volba lomené čáry odpovídá hrubému náčrtu křivky při návrhu
křivky bez počítače. Viz příklad 2.

2. Změnou jednoho vrcholu lomené čáry se změní tři body a tři tečny
křivky k, tj. čtyři sousední oblouky. Na obr. 4 je změněn bod 5 z obr. 3.
Změní se jen silně vytažený úsek křivky k. Ostatní oblouky nejsou touto
úpravou dotčeny.

347



Opravená křivka se opět automaticky zobrazí. Tímto způsobem lze
měnit tvar křivky po částech, což odpovídá dílčím opravám křivky při
jejím ručním návrhu.

Příklady
1. Lomenáčárašje čtverec. Její vrcholy jsou podle obr. 5 označeny

1—6. Křivka, která je jimi určena, se podobá kružnici.
2. Chceme navrhnout křivku, která má v bodě A tečnu a prochází

bodem B. Křivka má mít přibližný průběh podle náčrtku (obr. 6).
Vrcholy lomené čárý zvolíme takto: body 1 a 3 na tečně a tak, aby
bod A = 2 byl středem úsečky 13. Tím zaručíme, že křivka bude pro
cházet bodem A a bude mít tečnu a v tomto bodě, jak požadujeme.
Další body (v počtu co nejmenším) zvolíme tak, aby lomená čára imito
vala náčrt k. Na obr. 6 to jsou body 4 a 5. Nakonec zvolíme B = 6 =
—=7 = 8. Tím zajistíme, že křivka bude procházet bodem B. Na obr. 6
jsou sestrojeny další body s tečnami křivky, která je touto lomenou
čarou určena. Rozdíly proti náčrtu jsou jen malé.

fyzika

Relativita — vec jednoduchá, ale rafinovaná - II.

RNDr. VLADIMÍR ČERNÝ, CSc., Ústav fyziky a biofyziky UK Bratislava

5. Synchronizácia hodín

V prvom článku sme sa zaoberali základnými pojmami špeciálnej
teórie relativity (STR). Tu si bližšie všimneme niektoré kinematické
efekty STR, najmá dilatáciu času a kontrakciu dlžky. Zopakujmesi ešte
na začiatku, Že sme zaviedli inerciálnu súradnicovů súůstavu ako refe
renčný systém navzájom nehybných vzťažných telies, voči ktorým sa
volné telesá pohybujů rovnomerne priamočiaro. Každé referenčné teleso
je vybavené štandardnými hodinami a pri každom sedí trpaslík — po
mocník pozorovatela. Inerciálna sůstava má so sebou spojeného „,pozo
rovatela““,ktorý vyhodnocuje údaje získané od trpaslíkov.

V minulom článku sme si položili úlohu zostaviť inštrukcie pre trpaslí
kov tak, aby sa podla nich dala zmerať doba svitu žiarovky, ktorá sa po
hybuje. Pretože v tomto prípade sů rozsvietenie a zhasnutie žiarovky
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základné

Obr. 2

dve priestorovoodlahlé udalosti, musíme ich zaregistrovať na dvoch
róznych sůradnicových hodinách, ktoré sa nachádzajů na miestach
týchto udalosti. V opačnom pripade by sme sa mohli dostat do problé
mov s pojmom súčasnosti.

Návod pre trpaslíkov je teda jednoduchý a znie: „Trpaslík, ktorý
uvidí vo svojej bezprostrednej blízkosti rozsvietenie alebo zhasnutie
žiarovky, zaznamená čas, ktorý v tom okamihu ukazujů jeho hodiny.
Záznam pošle do ústredia. Ostatní trpaslíci nerobia nič.“ Pozorovatef
v ústredí dostane potom od trpaslíkov dvalístky, časovéúdaje napísané
na nich od seba odčíta a dostane dobu svitu.

Treba ale istů opatrnosť. Všetci trpaslíci majů síce rovnaké hodiny
(t.j. vyrobené podla rovnakého návodu a teda tikajúůce s rovnakou
frekvenciou) ale na to, aby sme mohli údaje od seba jednoducho odčítať,
treba ešte hodiny navzájom synchronizovať. Ináč by mohla vzniknůť
obdobná chyba ako tá, ktorej by sa dopustil záujemca o cestu letadlom,
ktorý by si spočítal podla letového poriadku dobu letu lietadla z Bratisla
vy do Moskvy tak, že by od času príletu do Moskvy odčítal čas odletu
z Bratislavy. Výsledok je zlý, pretože Moskovský a stredoeurópskyčas
nie sů rovnaké.

Synchronizáciou hodin sůradnicovej sústavy musíme teda najprv
zabezpečit, aby všetky hodiny ukazovali „„súčasnerovnaký čas““.V mi
nulom článku sme ale povedali, že sůčasnosť je pojem relatívny. Hoci
sme ešte doteraz súůčasnosťpresne nedefinovali, už z príkladu o vagóne
a žiarovke nám bolo zrejmé, že nemožno skonštruovať taků definíciu
pojmu súčasnosť,aby dva javy, ktoré by sa podla nej javili ako sůčasné
istému pozorovatelovi, boli súčasné aj pre všetkých ostatných pozoro
vatelov. Musíme preto prestať chápať súčasnosť ako čosi absolůtne a de
finovať si tento pojem vždy s ohladom na nejakého konkrétneho pozo
pozorovatela. Začnime hneď so synchronizáciou hodin.

Základná idea je jednoduchá a dá sa vystihnúť jednoduchým myšlien
kovým experimentom podla (obr. 2). Jedny zo súradnicových hodín zvo
líme za základné (napr. hodiny v počiatku) a ostatné nastavíme podla
nich. V zrkadlách umiestnených v polovičnej vzdialenosti medzi zá
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kladnými a nastavovanými hodinami pozorujeme obidvoje hodiny odra
zu. Trpaslíkovi pri nastavovaných hodinách vydávame pokyny tak,
aby sme dosiahli, že v zrkadlách uvidíme na obidvoch ciťerníkochrovna
ký čas. Nevadí, že naše pokyny trpaslíkom sa cestou oneskorujú, nasta
venie hodín prebieha postupnými aproximáciami pomocou príkazov
typu: ručičky posuň trošku dopredu, ešte, to už je vela, kúsok dozadu...
Obdobným spósobom zosynchronizujeme so základnými hodinami všet
ky súradnicové hodiny danej sústavy.

Teraz už lahko doplníme definíciu súčasnosti: Dve udalosti považuje
me za sůčasné z hladiska tstej inerciálnej sústavy vtedy, keď súradnicové
hodiny, ktoré sů s tými udalosťami súmiestne, ukazujů rovnakýčas.

Pri synchronizovaných sůradnicových hodinách je naša úloha o svie
tiacej Žiarovke už vyriešená — pozorovatel odčíta dva časové údaje
zo záznamových lístkov a získanů hodnotu nazve dobou svitu žiarovky,
pozorovanů 2 jeho súradmcovej sústavy. Zdórazňujeme: nazve. Je vecou
definicie a teda dohody, čo si budeme myslieť pod pojmom doba deja
pozorovaná v nejakej súradnicovej sústave. Upozorňujeme tiež, že nič
nás neoprávňuje predpokladať, že doba deja nameraná podla tohto
predpisu pozorovatelom v inej súradnej sústave bude rovnaká. Pravda,
spomedzi všetkých sůradnicových sústav móže mať niektorá význačné
postavenie, a to tá, voči ktorej pozorovaný dej prebieha na jednom
mieste. Dobu deja zmeranů v tejto sůstave nazývame vlastnou dobou
deja. Význačnosť spočíva v tom, že vlastnů dobu meriame pomocou
ednýchhodín, ktoré sů v pokoji vzhladom na prebiehajúci dej. V princí
pe by sme mohli vystačit len s pojmom vlastnej doby deja a nezavádzať
ešte i pojem doba deja vzhladom na všeobecnů sůradnicovů sústavu,
čím zdanlivo vznikajů iba komplikácie. Tvar fyzikálných zákonov je
však jednoduchší, keď všetky veličiny, ktoré v nich vystupujú, sů de
finované (a merané) vzhladom na jednu sůradnicovů sústavu. Navyše
praktická realizácia merania vlastnej doby móže byť niekedy obťažná.
Vlastnů dobu behu šprintéra by musel merať rozhodca tak, že by bežal
vedla atléta.

Človek intuitívne považuje vlastnů dobu deja a dobu meranů vzhla
dom na Iubovolnů súradnicovů sústavu za rovnaké. Táto intuícia je
chybná a je vyvrátená mnohými pokusmi. Napriklad častica plón sa
rozpadá za čas Av107%sekundy. Ide tu o vlastnů dobu života, t.j. me
ranů na hodinách, ktoré sa pohybujů sůčasne s časticou (prakticky reali
zovatelné iba tak, že sa meria doba života piónu, ktorý — náhodou —
v laboratóriu stojí (hýbe sa velmi pomaly)). Ak však zmeriame dobu ži
vota rýchlo sa pohybujúůceho piónu, lahko nameráme i hodnoty 107?
sekundy v závislosti na rýchlosti častice (presný vzťah je uvedený v nasle
dujúcej časti). Tomuto javu sa hovorí —azda nie celkom šťastne —dilatá
cia času. Rozoberiemesi ho bližšie.
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Obr. 3

6. Dilatácia času a kontrakcia dlžok.

Budeme vlastne riešiť takůto úlohu: Hodiny, ktoré sa voči našej
inerciálnej sústave pohybujů rovnomerne priamočiaro, namerajů pre
určitý dej jeho vlastný čas (t.j. dej je taký, že je stále sůúmiestnys tý
mito pohybujůcimi sa hodinami). Našou úlohou je určiť,aků dobu trva
nia deja nameriame v našej súradnicovej sústave (za pomoci trpaslíkov
a vyššie popísaných inštrukcií).

Najprv však musíme konkretizovať pojem hodín, musíme si vybrať
určitý periodický dej, na ktorom bude založená konštrukcia našich hodín.
Len tak budeme vedieť dať do sůvislosti údaj pohybujúcich sa hodín
s hodinami našej sůstavy. Najjednoduchšie je (myšlienkovo) skonštruo
vať tzv. svetelné hodiny (obr. 3). Tvoria ich dve rovnobežné zrkadlá,
medzi ktorými sa striedavo odráža svetelný impulz. Pri ideálnych zrkad
lách a konštantnej vzdialenosti medzi nimi tento dej prebieha trvale,
je rovnomerný a periodický. Za jedno tiknutie považujeme dobu medzi
dvomi po sebe nasledujůcimi odrazmi svetla na spodnom zrkadle. Ak je
navyše toto zrkadlo svetlocitlivé (fotobunka), možno pomocou jednodu
ehej elektroniky zostrojiť počítač tiknutí a ich počet zobraziť na vhod
nom ukazovateli — ciferníku. Konštrukcia hodín je jednoduchá, ich
frekvencia je určená jediným parametrom — vzdialenosťou zrkadiel
. Stačí teda udať túto vzdialenosťtrpaslíkom a každý z nich si potom
vyrobí rovnaké hodiny. Potom hodiny synchronizujeme — v danej
inerciálnej sústave — podla vyššie uvedenej metódy.

Pozorujme teraz z našej súradnicovej sústavy nejaké hodiny, ktoré sa
voči nej pohybujů rovnomerne priamočiaro. Móžu to byť napríklad nie
ktoré z hodín inej inerciálnej sústavy. Uvažujme nasledujůce situácie
(obr. 4). V okamihu, keď pohybujúůce sa hodiny ukazujů 0 tiknutí,
hodiny našej sústavy, ktoré sú s nimi vtedy súmiestne, nech ukazujúů
tiež 0 tiknutí (ikeby to nebolo tak, možeme vždy začaťpočítat čas od Iu
bovolného okamihu, a teda keby naše hodiny vtedy ukazovali napr. 10
tiknutí, móžemeod toho okamihu jedenáste tiknutie považovať za prvé).
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Obr. 4

Označme tieto naše hodiny ako č. 1. V okamihu, keď pohybujúce sa ho
diny ukazujů I tiknutie, budů súmiestne s inými našimi hodinami (označ
me ich č. 3), ktoré vtedy ukazujů 7 tiknutí (zatial nevieme povedať čí
selne, kolko tiknutí, preto označujeme obecne ako ř). V okamihu, keď
pohybujůce sa hodiny ukazujů 1/2 tiknutia, sů sůmiestne s hodinami,
ktoré označíme č. 2, a tieto hodiny zrejme ukazujů f/2 tiknutí. Pozna
menajme, že obr. 4 si treba predstaviť tak, abo keby jeho horná časť
bola nakreslená na priesvitnej fólii tak, že fólia sa dá položiť na spodnů
časťobrázka. Fóliu potom možno posunovat, aby sa postupne jednotlivé
polohy pohybujúcich sa hodín kryli s hodinami našej sústavy.

Predpokladajme, že rýchlosť pohybujůcich sa hodín voči našej sústave
je v. Toto tvrdenie je ekvivalentné tvrdeniu

v=slt, (1)
pretože v označení podla obr. 4 hodiny urazia za čas ť dráhu s, pričom
je dóležité, že tak dráha ako i čas sů merané vzhladom na našu súradnico
vů sústavu. Svetelný lůčpohybujúcíchsa hodinvykonáva vzhladom nana
šu sústavu dráhu, ktorá má tvar lomenej čiary. Dráha vyzerá tak, ako
kebysa tento lůč odrazil od spodného zrkadla hodín č. 1, potom od horné
ho zrkadla hodín č. 2 a napokon od spodného zrkadla hodín č. 3. Podla
princípu rovnakej rýchlosti svetla je rýchlosť lůča na tejto dráhe voči
našej sůústaverovná c. Podla obr. 4 (Pytagorova veta) teda platí:

Vse:+a +Ve+ a
; (2)

—
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Do vzťahu (2) dosadíme vvjadrenie za s zo vzťahu (1) a vypočítame

„A 1 >== — (8)1-3
Vypočítali sme dobu ť, ktorů ukážu hodiny č. 3 v okamihu, keď pohy
bujúce sa hodiny sú s nimi sůmiestne a ukazujů práve 1 tiknutie. Pretože
zatial meriame čas v tiknutiach a nie v sekundách, pozrime sa, čo hovorí
vzťah (3) o počte tiknutí hodín č. 3. Doba 2d/c je zrejme doba, ktorů
potrebuje lůč v našich hodinách na jedno tiknutie. Platí teda 2d/c = 1
tiknutie. Podla vztahu (3) tedy platí: keď pohybujúce sahodiny ukazujú
1 tiknutie, naše hodiny, ktoré sů s nimi súmiestne, ukazujů

1 ,

—3 tiknutí >>1tiknutie.a
Teraz už vidíme, že keď pozorovatel, ktorý sa voči našej sústave pohy
buje rovnomerne priamočiaro rýchlosťou v a namerá pre nejaký dej jeho
vlastnů dobu 1 (t.j. dej je nehybný vzhladom na pozorovatela), potom
doba deja, ktorů nameráme v našej sústave, bude

T

v21m
02

Tomuto javu sa hovorí dilatácia času. V praxi je tento jav mnohokrát
overený a vlastne úplne bežný, pravda, v situáciach, kde prichádzame
do styku s rýchlosťtami porovnatelnými s rýchlostou svetla. Vyššie
sme už uviedli priklad rozpadu a doby života rýchlo sa pohybujúůcej
častice. K diskusii niektorých ďalších zaujímavých prikladov sa vrátime
vo štvrtom článku tejto série.
| Prikročmeteraz k vysvetleniu ďalšieho známeho kinematického efektu
STR — kontrakcii dlžok. Opáť musíme začať tým, že sa dohodneme, čo
budeme rozumieť pod pojmom dlžka (napríklad nejakej tyče), a ako
sme už zvyknutí, definujeme si dlžku tak, že uvedieme návod na jej
meranie. Dlžku tyče, ktorá sa nepohybuje, vie odmerať každý. Zoberie
sa meracia tyč jednotkovej dlžky, napríklad metrová tyč, aků používajů
v obchode s textilom, a zistí sa, kolkokrát sa dá meracia tyč položit
vedla meranej tyče. Počet položení udáva potom dlžku meranej tyče
v zvolenej jednotke.

Menej Tudí už vie, ako sa dá odmerať dlžka tyče, ktorá sa vzhladom
na našu súradnicovů súůstavu pohybuje. Namiesto dlhých diskusií
povieme si rovno „návod pre trpaslíkov“ Predpokladáme, že čitatel si
sám podrobne uváži, prečo sme volili práve takůto metódu merania.

t =
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Inštrukcia je teda takáto: „„Všetcitrpaslíci sledujů svoje hodiny. V oka
mihu, keď ukazujů práve ť (napr. 10) tiknutí, trpaslík, ktorý uvidí pred
sebou letieť začiatok tyče, zdvihne ruku. Podobne urobí trpaslík, ktorý
vtedy uvidí pred sebou koniec tyče. Ostatní trpaslíci nerobia nič!““
Pozorovatel tak získa značky — dvoch trpaslíkov so zdvihnutou rukou,
ktorých vzdialenosť reprezentuje dlžku tyče. Bez náhlenia si potom od
merá túto vzdialenosť štandardným spósobom. Získanů hodnotu nazve
dlžkou tyče pozorovanou v jeho súradnej sústave. Podobne ako sme to
videli pri čase, i tu význačnů úlohu hrá tzv. vlastná dížka, t. j. dlžka tyče,
meraná v sůstave, vzhladom na ktorú je tyč v pokoji.

Riešme teraz opáť úlohu: Nech vlastná dlžka tyče je I,. Akú dlžku
namerá pozorovatel, vzhladom na ktorého sa tyč pohybuje rovnomerne
priamočiaro v smere pozdlž tyče?

Všimnime si teraz bližšie trpaslíka, ktorý v predpísanom časovom
okamihu vidí koniec tyče. Jeho hodiny vtedy ukazujúůčas f. Označmesi
tohto trpaslíka ako č. 1. Tento trpaslík, pravdaže, videl pred sebou pre
letieť i začiatok tyče, to bolo v skoršom čase. Jeho hodiny ukazovali vte
dy čas tz. Začiatok tyče dorazí k trpaslíkovi č. 2 práve v čase ť (a ten
trpaslík vtedy zdvihne ruku). Začiatok tyče je ale bod, ktorý sa vzhla
dom na našu sůradnicovů sústavu pohybuje rýchlosťou v, čoznačí, že pre
vzdialenosť medzi trpaslíkmi č. 1 a č. 2 platí

i=v.(t— tz). (4)

Nech teraz na začiatku tyče i na jej konci sů upevnené hodiny. Označme
časy, ktoré tieto hodiny ukazujů v okamihoch, keď prelietajů okolo
nášho trpaslíka č. 1 postupne ť,(začiatok) a ť (koniec). Podla predchádza
júcich úvah o dilatácii času musí platit:0, bn=. (5)

1-3
Upozorňujeme, že toto miesto je logicky trochu náročné, doporučuje

me čitatelovi, aby si vec dobre premyslel a nakreslil si niekolko jednodu
chých obrázkov. Ide totiž vlastne o obrátenů situáciu oproti tej, ktorá
sa vyskytla v úvahách o dilatácii času. Tu porovnávame jedny naše
hodiny (hodiny 1. trpaslíka) s dvoma hodinami na pohybujúcej sa tyči.
Ide tedy o dilatáciu času našich hodín vzhladom na pozorovatela, ktorý
je v pokoji vzhladom na meranú tyč. Treba uvažovat velmi presne, málo
striktne sformulované tvrdenia ,,o spomalovaní chodu pohybujůcich sa
hodín““lahko zvedů na chybu v zápise vzťahu (5) (človek je náchylný
nesprávne v ňom vymeniť úlohu „„čiarkovaných“ a „nečiarkovaných“'
časov).

Pozorovatel viazaný na tyč vidí vlastne nášho trpaslíka č. 1 pohy
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bovať sa pozdíž tyče rýchlostou v, a to tak, že trpaslík urazí dráhu rovna
júcu sa dlžke tyče za dobu ť — ©.Platí teda

bh=v.(ť—vť) (6)z

Jednoduchými úpravami dostaneme zo vzťahov (4), (5) a (6)
2

Pozorovatel, voči ktorému sa tyč pohybuje v smere svojej dlžky, namerá
teda menšiu dlžku tyče, ako je jej vlastná, t.j. aků by nameral, keby sa
voči nej nepohyboval. Tomuto javu sa hovorí kontrakcia dlžok.

7.Lorentzove transformácie

V predchádzajůcej diskusi sme zatial nevyužili výhodu, že naši trpaslí
ci sú v priestore rozostavaní pravidelne (pozri diskusiu o súradnicovej
sústave v prvom článku tejto série). Trpaslíci sa nachádzajů od seba.
v rovnakých vzdialenostiach, preto pozorovatel vlastne nemusí merať
vzdialenosťtrpaslíkov, ktorí pri meraní tyče zdvihli ruky. Ak napríklad
vie, že to boli piaty a druhý trpaslík súradnicovej mriežky a vzdialenosť
medzi susednými trpaslíkmi je jednotková, potom dlžka tyče je jednodu
cho 3 jednotky. Je teda výhodné pomenovať trpaslíkov podla ich sú
radnice. Lubovolná udalosť je potom charakterizovaná menom trpaslíka
(súradnicou), ktorý je s ňou súmiestny, a časom, ktorý ukazujů jeho ho
diny. Ak pre jednoduchosť uvažujeme iba udalosti na jednej priamke,
potom súradnicou —menom trpaslíka —je jeho vzdialenosť od počiatku
súradnicovej sústavy. Tůto sůradnicu nazvime x. Udalosti sú potom
charakterizované dvojicou údajov «,f.

Majme teraz dve inerciálne sůradnicové sůstavy pozdlž jednej priam
ky, ktoré sa v smere tejto priamky navzájom pohybujů rýchlosťou v.
Nech nejaká udalosť je v našej súradnicovej sústave charakterizovaná
dvojicou údajov x, t. (Prebieha vo vzdialenosti r od počiatku merané
v našej sústave a hodiny trpaslíka, ktorý sa nachádza na tom mieste
ukazujů 7.)Chceme vedieť, akou dvojicou z", ť charakterizuje tůto uda
losť pozorovatel vlazaný na pohybujúůcu sa sústavu. Aj v jeho sústave
je totiž s udalosťousůmiestny nejaký jeho trpaslík, ktorého hodiny uka
zujů čas ď a nachádza sa vo vzdialenosti w“od počiatku jeho súradnico
vej sůstavy — merané opáť v jeho sůradnicovej sůstave.

Situácia je znázornená na obr. 5. Údaje v hornejčasti obrázku uka
zujů výsledky meraní, ku ktorým dospeje pozorovatel v pohybujúcej
sa sůstave, údaje v dolnej časti obrázku ukazujů výsledky meraní, ku kto
rým dospeje pozorovatel v našej sústave. Ide o meranie dlžok, preto
výsledky meraní týchto pozorovatelov súvisia pomocou vzťahu, ktorý
sme dostali pre kontrakciu dlžok. Udalosť je na obr. 5 znázornená plným
krůžkom.
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Ak predpokladáme, že počiatky súradnicových sústav splývali v oka
mihu začiatku počítania času, potom fakt, že sůstavýy sa navzájom
pohybujů rýchlosťou v, značí, že pre vzdialenosť počiatkov pozoro
vatelia namerajů hodnoty v.ř resp. v.ť. Upozorňujeme, že obrázok je
statický a lahko móže viesťk chybnej interpretácii. Zdanlivo je na ňom
totiž zachytený istý okamih súčasný pre oboch pozorovatelov. Viemeuž,
že sůčasnosť je pojem relatívny, preto i interpretácia obrázku musí byť
zložitejšia. Vzdialenosť v.ť je napríklad vzdialenosť (od jeho počiatku)
cudzieho trpaslíka, ktorý videl počiatok našej sústavy v okamihu, ked
jeho hodiny ukazovali čas t". Podobne treba interpretovať i ostatné
vzdialenosti naznačené na obrázku. Aplikácia vzťahu pre kontrakciu
dTžok je potom už jednoduchá, takže čitatel lahko porozumie celému
obrázku. Potom už je zrejmé, že musia platiť vzťahyx.O

x =vu.bt "1 + vžje?

Jednoduchou úpravou potom z týchto vzťahov získame riešenie
z — vé É— v.xje?/ ?

"ma
Tieto vzťahy sů známe Lorentzove transformácie. Eripomíname ešte
Taz,nechápme tieto vztahy ako vztahy týkajůce sa „Času“ a „Priestoru“,
ale ako vztahy medzidvojicamiúdajov x,tax,ť,ktorými charakteri
zujů tů istů udalosť dvaja rózni pozorovatelia. Takýto pristup zbaví
ŠTR onej tajomnej mystiky, ktorá sa jej niekedy pripisuje.

Lorentzove transfórmácie sů základomKinematiky ŠTR, kto ich pozná,
lahko už móže samostatne diskutovať rózne aplikácie. V nasledujúcom
článku preto budeme rozoberať novú problematiku, otázky dynamiky
ŠTR.
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8. Úvodné poznámky o dynamike
Naše predchádzajůce úvahy boli v podstate založené na dvoch zá

kladných tvrdeniach: princípe relativity a princípe rovnakej rýchlosti
svetla. Tieto „„postuláty““sme chápali ako zovšeobecnenia experimentál
neho materiálu. Na ich základe sme diskutovali niektoré dalšie efekty
ŠTR, a to v podstate deduktívnym spósobom.

Tieto kinematické „„postuláty““však nestačia, ak by sme chceli po
dobne vyšetrovať i problémy dynamiky. Museli by sme vyslovit nejaké
dalšie základné princípy dynamiky opáť ako zovšeobecnené experimen
tálne poznatky.

Autorovi nie je známa metóda, ako sformulovať dostatočne všeobecné
tvrdenia tohto charakteru na stredoškolskej úrovni. V práci pre odbor
níkov je možné pokúsiť sa o slovnů ekvilibristiku typu: Základným
princípom dynamiky hmotného bodu je princíp najmenšieho účinku,
pričom účinok je skalár. Potom už lahko možno napriklad ukázať, ako
závisí hmotnosť častice na jej rýchlosti.

Nijako sme nechceli čitatela ohromiť slovami, s ktorými sa azda ešte
nestretol, chceme iba naznačit, že formulácia dostatočne všeobecných
princípov na prijatelnej úrovni je obťažná. Musímepreto princípy dyna
miky sformulovať na ovela konkretnejšej rovine. Zdárazňujeme opáť:
Vyslovené princípy je treba chápať ako zovšeobecnenia experimentál
neho materiálu. Potiaž pri výklade je v tom, že takéto „,zovšeobecňo
vanie““je v skutočnosti velmi namáhavá, nejednoznačná a spletitá histo
rická cesta. Vari ešte presnejšie vela ciest, ktoré napokon vyústia do
nejakého spoločného poznatku. Zjednodušené podania často móžu viesť
k mylnému dojmu o bezprostrednosti vysloveného poznatku. Takýto
dojem je chybný: aj za Newtonovým nerelativistickýmzákonom dyna
miky F —m.a sa v skutočnosti skrýva ovela viac, ako iba ťahanie
vozíčka na lanku.

Ako základné princípy relativistickej dynamiky by sme mohli naprí
klad uviesť:

1. Závislost hmotnosti od rýchlosti. Hmotnosť častice relatívna k ne
jakej súradnicovej sústaveje závislá na jej rýchlosti podla vzťahu

m = moll —vžjež.

2. Princíp ekvivalencie energie a hmotnosti. Hmotnost m fyzikálnej
sústavy a jej energia E spolu sůvisia podla vzťahu

B = mě.

Najzaujímavejšie výsledky dynamiky ŠTR máme teda sformulované
rovno ako základné princípy, a teda na tomto mieste by náš článok
vlastne mohol skončit. Musíme preto písať tento príspevok v inom duchu
ako predchádzajůce. Kým doteraz sme sa držali v podstate rigoróznych
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úvah, tu budeme vyslovené princípy viac-menej iba komentovat. Na
sledujúce úvahy preto nebudů pokusom o ,,„odvodenie““týchto princípov,
i keď sa to móže na prvý pohlad tak javiť. Pozornejší čitatel by však
isto našiel v týchto úvahách vela medzier (ak by ich chápal ako „,odvo
denia““).Ostávajůcu časťtohto článku treba naozaj brať iba ako ilustrá
ciu toho, ako uvedené základné tvrdenia zapadajů do sústavy našich
ostatných poznatkov o dynamike.

9. Závislosť hmotnosti od rýchlosti
2 ý

Nebudeme sa tu pokůšať nejako presne vymedziť pojem hmotnosti
častice. Pre naše účely napriklad stačí, ak hmotnosť budeme chápať
ako veličinu, ktorá vystupuje vo vztahu p = m.v, kde p je hybnosť
častice v nejakom smere a v je jej rýchlosť v tomto smere. Hybnosť
i rýchlosť sú zrejme veličiny relatívne, t.j. definované vzhladom na
určitů súradnicovů sústavu. Preto niet dóvodu apriorne predpokladať,
že hmotnosť m v tomto vzťahu je absolůtna, t.j. nezávislá od vzťažnej
sústavy resp. od rýchlosti častice.

Rýchlosť je kinematická veličina, preto — aspoň v princípe — je
zvládnutelná v rámci doteraz diskutovaného aparátu ŠTR. Hybnosť je
však veličina dynamického charakteru, dosial sme ju nedefinovali. Pre
naše účely úplne stačí, ak budeme vychádzať z jednoduchého nerelati
vistického (t.j. pri malých rýchlostiach získaného) poznatku: Ak gulička
narazí do pevnej steny, urobí v nej jamku, ktorej hlbka je závislá len od
hybnosti guličky v smere kolmom na stenu. Experimentálne sa ukazuje,
že toto tvrdenie má zmysel aj pre pripad velkých rýchlostí, preto móže
me i v relativistickom prípade merať hybnosť častice v smere kolmom
na stenu pomocou hlbky jamky, ktorů táto častica v stene urobí.

„Niekoho možno prekvapí takáto ,„definícia““hybnosti častice, preto
že zrejme v sebe obsahuje skryté predpoklady o mechanických vlastno
stiach steny i častice, ktoré v reálnom prípade nemusia byť splnené.
Naša úvaha však má byť v dalšom iba ilustratívna, preto sa můžeme
uspokojit 1 s takouto málo presnou definíciou. Všimnime si teraz taký
náraz častice na stenu v dvoch róznych inerciálnych sústavách. Sústava
S nech je taká, že voči nej sa častica pohybuje kolmo na stenu rýchlosťou
u < c. V tomto prípade je hybnosť časticev tomto smere daná klasickým
výrazom (obr. 6)

V4 — Wo „U

kde mg je kludová hmotnosť častice, ktorů móžeme určiť napríklad
vážením na váhach, na ktorých je častica v klude.

Pozrime sa teraz na ten istý proces z hladiska sústavy S', ktorá sa
voči sústave S pohybuje v smere pozdíž steny rýchlostou v > u (obr. 7).
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G
Obr. 6 Obr. 7

V tejto súradnicovej sůstave bude zložka rýchlosti častice v smere kol
mom na stenu rovná

u = u. 1 —v*/e?
Tento vzťah sme síce v našich kinematických úvahách explicitne ne
uviedli, ale vyplýva priamo zo vztahu pre dilatáciu času. Pozorovatel
v S"nameria totiž pre časticu rovnaků dráhu v smere kolmom na stenu
ako pozorovatel v 8, pretože dížky sa kontrahujúů iba v pozdlžnom
smere. Zato ale nameria dlhší čas, a preto menšiu rýchlosť.

Obidvaja pozorovatelia namerajů ale rovnaků hlbku jamky, ktorů
častica v stene urobí, pretože to je opáť vzdialenosť v priečnom smere.
Preto obidvaja usúdia, že častica má v smere kolmom na stenu rovnaků
hybnosť(p' = p). Podla predpokladu ale platia vzťahyp' = m.wresp.
p = M.u, kde m" je podla „,„definície““hmotnosť častice voči súůstave S"
Odtial už rýchlo dostaneme

M U=MmM.v

m = mol1 —v*/e?

V tomto vzťahuv značí rýchlosť sústavy S" voči sůstave 8, čo je súčasne
l rýchlost častice V smere pozdíž steny voči sústave S' Pretože ale
u' < v, potom v má približne význam i celkovej rýchlosti častice voči
sústave S“ Móžeme teda zhrnůť: Hmotnosť častice, ktorá sa voči nejakej
sústave pohybuje rýchlosťou v, je daná vzťahom

m = mol1 —v?/e?

kde m; je kludová hmotnost častice.

10. Súvislosť hmotnosti a energie

Vzťah E — mc? si budeme ilustrovať na peknom Einsteinovom myš
lhenkovom pokuse, ktorý móžeme nájsť v jednej z jeho prvých prác
o tejto problematike. Tu ho podáme v čiastočne zjednodušenej, i keď
tým aj menej presnejšej forme.
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Predstavme si vagón hmotnosti M a dížky 7. Na začiatku pokusu
nech je vagón v klude. Naieho protilahlých stenách nech sů umiestnené
antény: vyslelacia a prijímacia. (obr. 8) Predstavme si dalej, že vysielač
vyšle krátky smerovaný rádiosignál smerom k prijímaču. Energiu sig
nálu označmeE. Takýto rádiosignál je však vlastne průdom fotónov, má
preto aj hybnosť p —E[c.

Tento vzťah je možno čitatelom menej známy. Je priamym dósled
kom základných zákonov elektromagnetického pola. Pre naše účely ho
však možno brať jednoducho ako experimentálny fakt. Možno je ťažké
predstavit si, ako sa dá merať hybnosť žiarenia. Princíp je pomerne
jednoduchý, i keď technicky náročný. Ak žiarenie nesie okrem energie
i hybnosť, potom pri dopade na teleso musí naň pósobiť tlakom. V bež
ných pripadoch je tento tlak žiarenia velmi malý, ale dá sa merať.
Prvýkrát ho pozoroval už v roku 1901 Lebedev.

Pretože teda rádiosignál má aj hybnosť, musí podla zákona o zacho
vaní hybnosti získať hybnosť i vagón, a to v opačnom smere. Po vyslaní
signálu začne sa teda vagón pohybovať rýchlosťou v a platí

M.vu=np=El.
Po čase f = l/c je však signál zachytený v anténe prijímača, odovzdá
tak vagónu naspáť svoju hybnosť a vagón sa zastaví. (Z dynamického
hladiska je zastavenie vagóna priamym dósledkom Lebedevovho tlaku
žlarenla).

Vagón sa teda pohyboval počas doby ťa urazil dráhu
El
Měamu. b=

Situácia po zachytení signálu je zdanlivo rovnaká, ako bola na začiatku
pokusu, ale vagón sa nachádza na inom mieste. To je ale nemožné, ak
platí veta o ťažisku. Podla nej sa poloha ťažiska poósobenímiba vnůtor
ných síl nemóže zmeniť. Pretože vagón zjavne zmenil svoju polohu,
musí byť jeho vnůtorný stav predsa len iný ako na začiatku pokusu.
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Ak sa vagón posunul, ale fažisko ostalo na mieste (ide o tažisko sůsta
vy vagón —-rádioimpulz), potom musíme usúdiť, že ťažisko sa posunulo
vzhladom k vagónu. To je možné iba tak, že prenos energie rádiosigná
lom od jednej steny vagóna ku druhej je súčasne spojené i s prenosom
určitej hmotnosti m. Musíme teda pripísať signálu okrem energie a hyb
nosti ešte i hmotnosť m. Jej velkosť lahko určíme z požiadavky, že
poloha ťažiska sa nesmie zmeniť. To bude splnené vtedy, keď platí

Ma=mi
(vagón o hmotnosti M sa posunul o vzdialenosť z, kým žiarenie o hmot
nosti m o vzdialenosť 7). Táto rovnica nie je celkom presná, pozornejší
čitatel by možno namiesto nej videl radšej

(M —m).z = ml,
ale pri presnejšej úvahe by sme i tu našli určité medzery. V skutočnosti
na detailoch tohoto typu vóbec nezáleží, výsledok neovplyvnia, pretože
platí r < I, m < M. Po jednoduchom dosadení už dostaneme známy
vztah

m=Elč.
Pravda, naše „„odvodenie““sa týkalo iba žiarivej energie. V skutočnosti

Einsteinov vzťah platí všeobecne v tvare, ako sme ho uviedli už v úvod
nom odseku tohto článku.

Vzťah sa zdá byť na prvý pohlad paradoxný, veď v praxi sa často
stretáme s róznymi telesami v situáciach, v ktorých sa mení ich energia.
Pritom však bežne nepozorujeme, že by sa menila ich hmotnosť. Dóvod
však spoznáme lahko, ak si urobíme jednoduchý numerický odhad. Ak
napríklad zahrejeme 1 kg vody o 1“C, potom jeho hmotnosť sa musí
zvýšiť o hodnotu

4187 J
m z = 5.107%kg.

Z Einsteinovho vzťahu vidíme i dynamicků príčinu toho, že telesá
nemóžu nadobudnůť rýchlosť váčšiu, ako je rýchlosť svetla. Ak si uvedo
míme, že v tomto vztahu hmotnosť závisí od rýchlosti

2moč——-L,
Vi — vž[e?

potom Iahko vidíme, že pre rýchlosť v blížiacu sa k rýchlosti svetla c
bude energia telesa E rásť do nekonečna. Pre urýchlenie telesa až na
rýchlosť c by sme teda museli vykonať nekonečne velků prácu.

Tým sme skončilinašu krátku exkurziu do dynamiky ŠTR.V posled
nom článku sa budeme venovať niektorým všeobecnejším úvahám ako
a] „„nevybaveným problémom““, ktoré sa nám doteraz „„nazbierali“
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Atmosféra Země

FRANTIŠEK GOLAB, JOSEF PROCHÁZKA, Pedagogickáfakultav Ostravě

1. Co je atmosféra Země?

Atmosférou Země rozumíme vzdušný obal Země — vzduch, který
tvoří se Zemí jednotnou soustavu, otáčí se s ní kolem zemské osy a obíhá
kolem Slunce. Existencí atmosféry je podmíněn veškerý život na Zemi,
v ní se odehrávají všechny jevy související s počasím, jevy optické
1 elektrické. Existenci zemské atmosféry lze považovat za důsledek
zemské gravitace, jejíž síly zabránily ztrátě zemské atmosféry rozpty
lem (únikem) molekul atmosférických plynů do meziplanetárního prosto
ru, jak se to stalo např. s atmosférou Měsíce.

Jistě je dostatečně známo, že ve větších nadmořských výškách, na
vysokých horách pociťujeme dýchací potíže, takže např. horolezci mu
sejí při ztékání nejvyšších vrcholů světa používat kyslíkové dýchací
přístroje. To je způsobeno tím, že vzduch je ve větších výškách řidší
než při hladině mořské, že se hustota vzduchu s výškou zmenšuje.
Z toho pak nutně plyne, že v blízkosti zemského povrchu je soustředěna
převážná část hmoty atmosféry; měření ukazují, že do 5 km od zem
ského povrchu je soustředěna celá polovina hmotnosti zemské atmosféry,
do 10 km je to celkem 75 %, do 20 km již celých 90 %, na celou zbýva
jící část atmosféry od 20 km až k její horní hranici do výšky asi 20 000 km
(podle nejnovějších výzkumů umělými družicemi) připadá jen 10 %
z celkové hmotnosti atmosféry.

V zemské atmosféře probíhají všechny děje související s počasím.
Je to vznik větrů na základě různých teplot (a tedy i hustot) vzduchu
na různých místech Země a vlivem její rotace, vznik různých oblaků
a různých druhů vodních srážek, jež jsou důsledkem trvalé přítomnosti
vodních par v atmosféře (koloběh vody); vznikají v ní výboje statické
atmosférické elektřiny — bouřky; i v našich zeměpisných šířkách lze
občas spatřit na obloze překrásné obrazy polárních září i tajemné fata
morgány.

V horních vrstvách atmosféry, stratosférou počínaje, probíhají různé
fotochemické procesy vedoucí ke vzniku ozónu, k ionizaci atmosféry,
která se tak stává elektricky vodivou. Atmosféra ovlivňuje též šíření
akustického a elektromagnetického vlnění. Při průchodu světla atmo
sférou dochází k odrazu a lomu světla na kapkách vody a krystalcích
ledu v ní přítomných, ale i v důsledku nestejné hustoty, a tak vzniká
řada optických jevů, např. známá duha.

Protože se atmosféra nezahřívá rovnoměrně, vzniká tzv. všeobecná
cirkulace atmosféry i řada místních — lokálních — cirkulací. Všeobecná
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cirkulace atmosféry je příčinou výměny vzduchových hmot mezi růz
nými oblastmi Země. Projevuje se vznikem cyklon a anticyklon. Vlivem
radiace a cyklonální činnosti dochází rovněž k rozdělení atmosféry
(troposféry) v horizontálním směru na jednotlivé vzduchové hmoty
a ostře se projevujícími hraničními zónami — frontami.

Vznik a průběh všech uvedených dějů a jevů v atmosféře a celé
řady dalších je dán jejími vlastnostmi, jejími stavy a změnami těchto
stavů, jež probíhají nepřetržitě a dnes již nelze tvrdit, že zcela nezávisle
na činnosti člověka, lidstva. Člověk se snaží odhalit zákonitosti vzniku
atmosférických jevů, průběhu procesů v atmosféře a z poznaných zá
konitostí předvídat vývoj a stav atmosféry v blízké, vzdálenější i velmi
vzdálené budoucnosti. Studuje vlastně fyzikální zákonitosti atmosféry,
její chemické složení a jeho změnyi příčiny těchto změn.

2. Metody výzkumu atmosféry

Metody výzkumu atmosféry se dělí na metody přímé a metody nepří
mé.

K přímým metodám, jejichž rozvoji a stále širšímu uplatnění se vě
nuje značná pozornost i dostatek finančních prostředků, patří především
měření fyzikálních, chemických i jiných vlastností a stavů atmosféry,
která se konají zcela pravidelně v přízemníchvrstvách atmosféry nasíti
meteorologických stanic, ve vyšších a vysokých vrstvách pomocí me
teorologických radiosondážních balónů, aerostatů, pilotovaných balónů,
letadel, meteorologických raket, automatických umělých družic i piloto
vaných kosmických lodí.

K získávání informací o vlastnostech a stavu atmosféry do výšky
20—25 km (řidčeji až do 40 km) se obvykle používají radiosondy vy
nášené balóny. Jejich význam je v tom, že v průběhu krátké doby
výstupu se získá přehled o teplotách, tlacích, vlhkosti, směru a rychlosti
větrů v různých výškách prakticky v témže čase. Zjišťované údaje jsou
vysílány automaticky pracující radiostanicí sondy.

Pro podrobnější výzkum hraniční vrstvy, oblaků, mlh, atmosférických
příměsí, toku zářivé energie, elektrického pole atmosféry aj. se provádí
sondáž atmosféry ve vertikálním i horizontálním směru letadly a aero
staty.

Nová epocha ve výzkumu horních vrstev atmosféry nastala v sou
vislosti s rozvojem raketové a kosmické techniky. Podle programu
výzkumu se rakety označují buď jako meteorologické nebo jako geofy
zikální. Nejúplnější údaje o teplotě, tlaku a hustotě do výšky kolem
80 km byly získány právě pomocí meteorologických raket, jež se vy
pouštějí pravidelně na několika místech Země. Geofyzikální rakety se
používají pro výzkum atmosféry do výšky 400—500km, záření Slunce,
magnetického a elektrického pole Země.
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Tabulka I

Chemické složení vzduchu v blízkosti zemského povrchu
(podle [1])

Objemové Relativní Hustota
Plyn množství! ) molekulová v poměru

(%) hmotnost ke vzduchu

Dusík (Nj) 78,084 28,0134 0,967

Kyslík (0,) 20,946 31,9988 1,105

Argon (Ar) 0,934 39,948 1,379

Kysl. uhličitý (CO;) 0,0314 44,00995 1,529

Neon (Ne) 1,818.10-? 20,183 0,695

Helium (He) 5,293.10-+ 4,0026 0,138

Krypton (Kr) 1,14. 10-+ 83,800 2,868

Vodík (H;) 5.1075 2,01594 0,070

Xenon (Xe) 8,7.10-5 131,300 4,524

Ozón (O3) 1075 až 10-* 47,9982 1,624

| Suchý vzduch celkem 28,9645 1,000

1) objemové množství — vyjadřuje v procentech poměr objemu v; před
stavující 1-tou složku vzduchu k celkovému objemu směsi za stejného tlaku
a teploty.

Unikátní materiály o oblačnosti, optických charakteristikách zem
ského povrchu i atmosféry, rozdělení teploty a vlhkosti byly získány
v posledních 15—20 letech pomocí automatických meteorologických
družic a pilotovaných kosmických lodí. Takto získané informace jsou
využívány meteorologickými službami pro analýzu stavu atmosféry
a pro sestavování předpovědí počasí.

Nepřímé metody, jimiž se v posledních 60—80 letech získávají údaje
o horních vrstvách atmosféry, jsou založeny na pozorování průchodu
světla atmosférou, na anomálních jevech při šířenízvuku, elektromagne
tických vln, na sledování stop meteorů, perleťových a stříbřitých oblaků,
na spektrálním rozboru ultrafialového záření aj.

3.Dělení atmosféry
Až dosud jsme se dívali na zemskou atmosféru jako na celek, i když

již bylo uvedeno, že se např. hustota vzduchu zmenšuje s rostoucí nad
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Tabulka IT:

Složení vzduchu v horních vrstvách homosféry (podle [1]).

Výška Výsledek zkoušky (%) Výška Výsledek zkoušky (%)lom| oy,0,Ar| 1mN,0,Ar
65 80 19,0 0,91 82—65 14 24,5 0,77

15—80 78 21,0 0,93 78 20,5 0,79

18 21,0 0,93 80 19,0 0,91

80 18 21,5 — 85 78 21,0 0,86

80 19,0 0,86 - 78 21,0 0,90

17 22,0 0,87 18 21,0 0,88

16 23,0 0,90 95 717 21,5 0,76

mořskou výškou. A protože se s nadmořskou výškou mění i celá řada
dalších vlastností, fyzikálních i chemických veličin charakterizujících
stav atmosféry, budeme se dále zabývat dělením atmosféry ve vertikál.
ním směru od zemského povrchu (hladiny moře). K tomuto dělení lze
použít různá hlediska, omezíme se však jen na čtýři, jež se v meteorolo
gické praxi ustálila.

I. Podle chemického složení se v atmosféře rozeznávají dvě vrstvy:
a) homosféra, b) heterosféra.

a) Homosféra, sahající do výšky 90—100 km nad zemský povrch,
je charakterizována téměř konstantním chemickým složením. Složení
vzduchupři povrchu Zeměje dáno v tabulce I, v tabulce II je uvedeno
množství dusíku, kyslíku a argonu ve výškách 65—95km tak, jak bylo
zjištěno výzkumem pomocí meteorologických raket. Součástí vzduchu
je též vodní pára, kysličník uhličitý a ozón (v nepatrných koncentracích
i další plyny), jejichž koncentrace je místně i časově velmi proměnlivá,
ale jejich přítomnost je pro život na Zemi nesmírně důležitá. Lidskou
činností se dostává do atmosféry množství tuhých, kapalných i plyn
ných exhalací, které zvláště v posledních letech způsobují značné
a rychlé zhoršování životního prostředí se všemi důsledky pro živé by
tosti.

b) Heterosférase rozprostírá nad homosférou'a složení atmosféry v ní
se podstatně mění, a to i účinkem -gravitačního pole Země. Z grafu- na
obr. 1 lze vyčíst, jak se s výškou mění poměr množství argonu a dusíku.
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Obr. 1. Změna poměru Ar a N;,v heterosféře v závislosti na výšce (podle [1]).

II. Podle rozdělení teploty s výškou se atmosféra dělí na čtyři vrstvy
hlavní — troposféru, stratosféru, mezosféru a termosféru — a tři
vrstvy přechodné — tropopauzu, stratopauzu a mezopauzu.

a) Troposféra (do výšky 9—17 km nad povrchem Země) je charakte
rizována poklesem teploty s výškou (část A—B v obr. 2). Průměrný
pokles teploty — průměrná hodnota tzv. vertikálního teplotního gra
dientu — je asi 0,650 na 100 m výstupu s průměrným kolísáním
o — 0,3?C na 100 m. Ovšem okamžitá hodnota vertikálního teplotního:
gradientu se může měnit ve velmi širokých mezích řádově desítek teplot
ních stupňů na 100 m, a to v kladných i záporných hodnotách.

V troposféře vznikají oblaka, různé druhy vodních srážek, bouřková.
činnost i další jevy související s počasím.
Troposféru obvykle dělíme na

nízkou, zvanou též hraniční vrstva atmosféry, sahající do výšky
1,5—2km nad zemský povrch,
střední ve výšce asi od 2 km do 6—8 km,
horní od 6—8 km k horní hranici troposféry, jejíž výška však není
stálá a mění se v čase i v závislosti na zeměpisné šířce; obecně lze říci,
že v tropických oblastech leží výše než v oblastech polárních.

Charakteristický a v průměru rovnoměrný pokles teploty s výškou se
v blízkosti horní hranice troposféry zpomaluje, až se úplně zastaví.
Troposféra tu přechází v první přechodnou vrstvu — tropopauzu (část
B—B' v obr. 2) — jejíž teplota je konstantní a dosahuje hodnoty kolem
—56,5 *C.
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Obr. 2. Rozdělení teploty v atmosféře s výškou (podle [1]).

b) Stratosféra se rozprostírá nad troposférou s tropopauzou do výšky
asi 50 km. Pro ni je charakteristický mírný vzrůst teploty (část B'—C
na obr. 2). Izotermické rozdělení teploty (teplota je konstantní) ve stra
tosféře se vyskytuje v mírných šířkách průměrně do výšky 25 km, od
této výšky teplota roste asi o 0,08 "C na každých 100 m ve vertikálním
směru. Ve výškách mezi 40—54 km se růst teploty zastavuje na teplotě
kolem 0-20 *C.Stratosféra zde přechází ve stratopauzu (část C—C' na
obr. 2), v níž je teplota konstantní.

Růst teploty ve stratosféře a poměrně vysoká teplota stratopauzy se
vysvětluje pohlcováním ultrafialového záření přítomným ozónem.

c) V mezosféře,která představuje vrstvu atmosféry nad stratopauzou
až do výšky 80—85km od zemského povrchu, teplota opět klesá s prů
měrným gradientem 0,35 “C na 100 m (část C —D v obr. 2). Tento po
kles se zastaví ve výšce kolem 80 km na teplotě kolem —88+3"“C
a mezosféra přechází v mezopauzu (část D—D" v obr. 2), v níž je teplota
opět konstantní.

d) V termosféřerozprostírající se nad mezopauzou až k horní hranici
atmosféry teplota opět roste s výškou (část od bodu D ve směru šipky
v obr. 2), a to v důsledku pohlcování části slunečního záření o vlnové
délce kratší než 0,24.107$ m kyslíkem, přičemžvzniká kyslík atomární.

III. Třetím hlediskem dělení atmosféry jsou fyzikální a chemické pro
cesy probíhající v atmosféře, podle nichž rozeznáváme čtyři vrstvy.
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a) Neutrosféra sahající do výšky 70—90 km a zahrnující v sobě tro
posféru s tropopauzou, stratosféru se stratopauzou a mezosféru, je cha
rakterizována tím, že počet (koncentrace) elektricky neutrálních částic
vysoce převyšuje počet (koncentraci) iontů a volných elektronů.

b) Ozonosféra je vrstva zemské atmosféry mezi 10 a 50 km nad zem
ským povrchem a vyznačuje se zvýšeným obsahem ozónu. Prakticky se
ztotožňuje se stratosférou. Poměrně vysoká teplota její horní části se
vysvětluje reakcemi při vzniku molekul ozónu pohlcováním ultrafialo
vého záření o vlnových délkách kratších než 240 nm. Maximální kon
centrace ozónu je ve vrstvě mezi 20. a 25. kilometrem, kde je disociace
molekul ozónu zcela nepatrná. Koncentrace ozónu je zde asi desetkrát
vyšší než při zemském povrchu, jedna molekula ozónu tu připadá asi
na jeden milión molekul kyslíku. Někteří autoři právě tuto vrstvu nej
větší koncentrace ozónu označují jako ozonosféra.

c) Jonosféra se vyznačuje relativně vysokou koncentrací kladných
iontů a volných elektronů ve výšce od 50—80 km do asi 400 km. Proto
má poměrně značnou elektrickou vodivost. Dělí se na několik vrstev
zvýšené koncentrace iontů a přechodné oblasti ležící mezi nimi.
Jsou to

vrstva D od 60 do 110 km, v níž v noci ionizace téměř mizí,
vrstva E od 110 do 140 km,
vrstva F, od 140 do 220 km,
vrstva F, od 220 do 400 km.

Ve vrstvách D a E převládají molekulové ionty kyslíku a dusíku,
ve vrstvách F, a F, atomové ionty kyslíku. V nejvyšších vrstvách se
vyskytují ionty helia a vodíku (protony). Iontová koncentrace v oblasti
D je od několika desítek do několika tisíc částic na 1 cm“ — v průměru
je ionizována jedna z 10! molekul. Ve vrstvě D je již v 1 cm? 2.105
a ve vrstvě F 10%iontů, tj. jeden ion připadá již na každých 10%molekul
a atomů. Výška i stupeň ionizace jednotlivých vrstev ionosféry se mění
během dne i v průběhu roku, ale též zcela neperiodicky v závislosti na
sluneční aktivitě. Příčinou ionizace plynů v ionosféře je ultrafialové
a rentgenové záření Slunce, které se pohlcuje, 1 korpuskulární záření
sluneční, kosmické a radiačního pásu Země. Pohlcované záření je příči
nou vysokých teplot ionosféry (1000—2000“C).

Elektrická vodivost ionosféry je značná, ve výšce kolem 100 km je
10%až101%krátvyšší než vodivost vzduchu při zemském povrchu. Elektro
magnetické vlny se od ionosféry odrážejí, pohlcují se a při průchodu
ionosférou se lámou, to vše v závislosti na jejich vlnové délce. Různé
vrstvy ionosféry ovlivňují šíření elektromagnetických vln různým způ
sobem.

Bylo zjištěno, že ionosféra je ve stavu neustálého a velmi složitého
pohybu. V nižších hladinách ionosféryse ionizované částice pohybují
společně s částicemi neionizovanými (tzv. ionosférický vítr), ve vyšších
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hladinách probíhá pohyb iontů většinou nezávisle na pohybu nenabitých
částic a je do značné míry určován zemským magnetickým polem (tzv.
lonosférický drift). Ke studiu ionosféry z pozemních stanic slouží přede
vším sledování šíření elektromagnetických vln různé frekvence (rozhlas,
televize), pro přímý výzkum se pak používají meteorologické raketý
a umělé družice.

d) Chemosférazahrnuje stratosféru, mezosféru a dolní část termosféry.
V ní probíhají fotochemické reakce především za účasti kyslíku, ozónu,
dusíku, sodíku a hydroxylu.

IV. Podle kinematických procesů se z celé atmosféry vydělují dvě
vrstvy — exosféra a zemská korona.

a) Exosféra nebo též vrstva rozptylu zahrnuje atmosféru od 450 km
(podle některých autorů od 700 km) asi do 2000 km. Z exosféry dochází
k úniku části nejlehčích částic (atomů vodíku) do meziplanetárního
prostoru. Hustota exosféry je nepatrná a teplota je naopak značně vý
soká, takže střední volné dráhy atomů a molekul dosahují takové veli
kosti, že získají dostatečně velikou kinetickou energii k tomu, aby při
vertikálním směru rychlosti vzhůru opustily atmosféru Země druhou
kosmickou rychlostí. Dolní hranice exosféry se proto někdy nazývá kri
tickou únikovou hladinou. Dolní část exosféry, v níž převažují kladné
ionty helia, se také nazývá heliosféra.

Exosféra se shoduje s tzv. magnetosférou, protože část unikajících
elektricky nabitých částic je zachycena magnetickým polem Země
v zemském radiačním pásu. Podle některých autorů splývá horní hra
nice exosféry s horní hranicí atmosféry. Jiní autoři nazývají horní část
exosféry zemskou koronou.

b) Zemská korona je vnější částí zemské atmosféry, která leží nad exo
sférou až k hranici zemské atmosféry do vzdálenosti kolem 20 000 km
nad zemským povrchem. Skládá se převážně z ionizovaného vodíku
unikajícího z exosféry, jehož koncentrace je v průměru kolem 10*iontů.
v I cm? a z malého množství neutrálního vodíku. Do výšky kolem
2000 km je též přítomen ionizovaný kyslík a dusík. V meziplanetárním
prostoru je průměrná koncentrace iontů nepatrná, menší než 100 iontů
v 1 em?. Nejvyšší část exosféry, v níž převládají protony a elektrony, se
často nazývá protonosféra.
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z dějin exaktních věd

Problém obchodního cestujícího, [. G. Chačijan
a dennítisk

Nestává se často, aby některý matematický problém nebo výsledek
získaly takovou popularitu, že si jich povšimne i denní tisk. To se v po
slední době stalo s tzv. problémem obchodního cestujícího (v češtině
nazývaným též okružní dopravní problém), který byl v matematice
zformulován před více než dvaceti lety. Problém obchodního cestují
cího záleží zhruba řečeno v tom, že pomyslný cestující má uskutečnit
okružní pouť danou konečnou množinou měst za těchto podminek:

1. Každé město je nutno navštívit právě jednou.
2. Výdaje na vykonanou okružní cestu mají být minimální.
Zformulovaný problém byl motivován aplikacemi matematiky v ji

ných vědních oborech, např. v ekonomii, a řada matematiků se v uply
nulých letech zabývala jeho řešením. Přes jejich soustředěné úsilí se
však nepodařilo nalézt algoritmus pro jeho řešení, který by byl dosta
tečně efektivní z hlediska časové výpočetní složitosti.

Řekněme si poněkud přesněji, oč se jedná. Zakódujeme-li vstupní
údaje problému obchodního cestujícího pomocí souboru čísel ve dvoj
kové soustavě, jak se běžně provádí při použití výpočetní techniky,
je celkový počet bitů (— dvojkových cifer), nutných k tomuto zakódo
vání, řekněmeL. Číslo L udává tedy prostor nutný k zakódování problé
mu a budeme je nazývat jeho dimenzí. Nyní časová složitost (měřená
počtem obvyklých počítačových základních operací) každého z dosud
navržených algoritmů pro problém obchodního cestujícího roste rychleji
než jakákoliv polynomiální funkce proměnné L.

Z teoretických i praktických důvodů se dnes často klade otázka,
zdali pro daný výpočetní kombinatorický problém existuje algoritmus
s polynomiální časovou složitostí; v dalším budeme stručně mluvit
o polynomiálním algoritmu. Je známa řada problémů, které jsou řeši
telné takovými algoritmy (např. testování obarvitelnosti uzlů daného
grafu pomocí dvou barev). Pro problém obchodního cestujícího se poly
nomiální algoritmus nepodařilo nalézt, avšak nepodařilo se ani dokázat,
že takový algoritmus neexistuje. Situace je o to zajímavější, že k dneš
nímudni je sestaven seznam několika set výpočetních kombinatorických
úloh, které jsou co do složitosti ekvivalentní s problémem obchodního
cestujícího v následujícím smyslu: Buď existují polynomiální algoritmy
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pro všechny problémy zmíněného seznamu, nebo pro žádný z nich.
Kromě problému obchodního cestujícího patří do tohoto seznamu, který
neustále roste, např. i tzv. úloha o ranci nebo problém testování obarvi
telnosti daného grafu třemi barvami a mnoho jiných, často aplikacemi
motivovaných výpočetních problémů. Z důvodů, jejichž vysvětlení by
přesáhlo rámec našeho pojednání, se tyto problémy nazývají NP -úplné
(z anglického NP -complete).

Jeden z velmi důležitých problémů, o kterém se dlouho nevědělo,
zdali je NP -úplný nebořešitelný polynomiálním algoritmem, je problém
lineárního programování. Jde o úlohu určení takového řešení dané sou
stavy lineárních nerovnic, které minimalizuje, popř. maximalizuje da
nou lineární funkci, definovanou na množině všech řešení uvažované
soustavy.

Zmíněnou otázku zodpověděl v poměrně nedávné době sovětský ma
tematik L. G. Chačijan tím, že pro problém lineárního programování
nalezl algoritmus s polynomiální složitostí. Tento významný matema
tický výsledek zajistil jménu svého autora nesmrtelnost a vyvolal
oprávněný zájem v matematických i některých laických kruzích.

Také v některých našich novinách se vyskytly popularizující články
pojednávající o L. G. Chačijanovi, problému obchodního cestujícího
a NP -úplnosti. Tyto články se však vyznačují řadou věcných i jazyko
vých chyb.

Jméno L. G. Chačijana v nich bývá spojováno se spekulacemi o ja
kémsi přibližném řešení problému obchodního cestujícího. Celou řadou
autorů byly přitom navrženy různé algoritmy pro přibližné řešení
problému obchodního cestujícího a je docela dobře možné, že i sám
L. G. Chačijan má v tomto směru nějaké povzbudivé výsledky. Je však
při nejmenším zarážející, že autoři zmíněných novinových článků (pode
psaní obvykle jen zkratkou) se vůbec nezmiňují o zásadním Chačijanově
výsledku, totiž získání polynomiálního algoritmu pro lineární progra
mování. (Dovolme si tuto analogii: Je to něco podobného, jako psát
o fyzikální osobnosti A. Einsteina a nezmínit se přitom o jeho objevu
teorie relativity.)

Pokusme se odpovědět na otázku, jakým způsobem asi vznikla fáma
o „vyřešení“ problému obchodního cestujícího, pěstovaná v novinách.
Problém obchodního cestujícího lze totiž převést na úlohu celočíselného
lineárního programování, která je však na rozdíl od obyčejného lineár
ního programování NP -úplná. Přívlastek „,celočíselný““zřejmě ušel
pozornosti některých lidí, čímž asi vznikla zmíněná fáma.

Anglický termín „NP -complete““ bývá ve zmíněných novinových
článcích překládán jako ,„NP -komplet““a používá se ho dokonce i jako
podstatného jména. (Jde snad o výraz přejatý z módních sloupků %)

Úvahy o aplikaci NP -úplných problémů na šifrování zpráv v bu
doucnosti připomínají literaturu sci-fi, avšak méně kvalitního typu.

971



Co říci na závěr? Snaha denního tisku informovat širší veřejnost
o diskutované závažné matematické problematice je záslužná. Méně
záslužný je však způsob, jakým se to provádí. Čtenář Rozhledů, kterého
tato problematika zajímá, se bude muset obrátit spíše na cdbornou ma
tematickou literaturu než na zmíněné novinové články.

Jaroslav Morávek

vwpřemýšlíme, řešíme...

Matematické hrátky - V.

RNDr. MILAN KOMAN, CSc., UK Praha

U vody bylo příjemně. Voda nebyla ani moc teplá, ale také ani stu
dená. Sluníčko pěkně hřálo a naši známí Honza a Jirka se osvědčili jako
praví, nefalšovaní kluci. Tachometr, měření vzdálenosti, určování rych
losti, to u vody rychle pustili k vodě. Ale při návratu autem domů sta
čila jedna jediná nevinná strejdova poznámka: ,„„Auž tu máme zase
Novou Ves,““aby se v nich opět probudili zvídaví badatelé.

„Kolik máme na tachometru ?““okamžitě zbystřil Jirka.
„„Uvidíme,jestli nám to vyjde stejně, jako když jsme jeli sem,““zapo

chyboval trochu Honza.
»282““,odpověděl Jirkovi strejda Pepa, a byl spokojen, že vyprovo

koval oba chlapce k opakování již jednou provedeného pokusu s odha
dem délky Nové Vsi pomocí tachometru.

„Škoda, že jsme si nevzpomněli dřív,“ litoval Jirka, „mohli jsme
změřit také čas a kontrolovat výsledek výpočtem z rychlosti.““

„„Alemuseli bychom jet pořád stejnou rychlostí...“
„Zatracená huso,“ zaklel v tu ránu strejda a současně zaskřípěly

brzdy.
„A měli bychom stejně po experimentu,““ zasmál se Jirka.
»283,““hlásil Honza. „„Půjč mi, Jirko, svůj zápisník, já zatím připra

vím obrázek.“
Než Honza nalistoval novou stránku a načrtl číselnou osu, auto vy

jelo z vesnice. Přitom na tachometru už pár desítek metrů sedělo číslo
284.

„Čekal jsem, že to bude 285. Když jsme jeli sem, byl rozdíl 3 km
a teď je jen dva,““rozpomněl se Jirka. Ale to už Honza načrtl obrázek 1.
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„A máme úplně jiný výsledek ,““usoudil Honza. „Teď nám to vyšlo
mezi jedním a třemi kilometry.“

„o je ale vlastně prima,“ zajásal Jirka.
„Co je na tom prima, když nám po každé vyšlo něco jiného ?““nechá

pal Honza.
„No podívej. Prvně nám vyšlo, že délka vesnice je mezi dvěma a čtyř

m1, tedy 2<a<4.
Teď pro tutéž délku platí l<a<3,“
vysvětloval Jirka úplně jako starý profesor a nakonec se zeptal: ,,Co
z toho plyne?“

„Že jedno je špatně,“ prohlásil pesimisticky Honza.
„Houby špatně,““řekl posměšně Jirka, ale dál už zase trpělivě vysvět

loval: „„Nezapomeň, že délka a je v obou případech stejná, rozumíš
stejná. Jen dolní a horní odhady jsou jiné. A v tom je právě ta výhoda.
Z obou dolních odhadů 1 a 2 můžeme vzít ten větší...“

;>... a z horních odhadů ten menší ,““pochopil konečně Honza. „Takže
jsme vlastně snížili obě meze pro odhad a můžeme tvrdit, že a je mezi
dvěma a třemi 2<a<Í

„„Amůžeme to také zapsat
a — (2,5 + 0,5) km,“

doplnil Jirka a ukázal Honzovi obrázek 2.
„Tak vidíte, jak se vyplatilo opakovat náš pokus, 6 vmísil se do ho
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Obr. 3

voru opět strejda. „„Chybu,která byla nejdříve 1 kilometr, se nám díky
novému měřenípodařilo zmenšit na polovinu, tj. na 0,5 km.“

„A kdybychom pokusné měření udělali ještě několikrát, chyba by se
nám ještě zmenšila,““ozval se znovu Honza, aby ukázal, že je mu to jasné.

„Ano, ale jen s jistou pravděpodobností,“ doplnil ho strejda Pepa,
„ale to vám mohu vysvětlit až doma, teď musím dávat pozor na cestu.
Zatím si rozmyslete, zda může být rozdíl mezi ukazateli na tachometru
na začátku a na konci vesnice jiný než dvě nebo tři.“

Chlapci si načrtli novou číselnou osu (obr. 3) a dílky přizpůsobili tak,
aby tužka měla délku asi 2 a půl dílku.

Posouváním tužky se přesvědčili, že rozdíl mezi čísly na tachometrumůžebýt© (Udělejtevlastnípokusapakvýsledekodůvodnětemate
maticky pro libovolnoudélku v rozmezí od dvou do tří kilometrů.)

Jak porozumět řeckolatinským termínům - I.

JIŘÍ PECH, gymnáziumPraha

Přírodní vědy dosahují v poslední době mimořádného rozmachu.
S novými poznatky se pochopitelně projevuje nutnost rozšiřovat jejich
názvosloví. V matematice, fyzice a deskriptivní geometrii se jen část
nových termínů vytváří v národních jazycích, většina je tvořena ze
slov klasické řečtiny a latiny (například asymptota, synchronní, foto
grafie, motor, ekvivalentní, disjunkce).

Slov vytvořených podle jmen vynálezců nebo ze jmen důležitých
zeměpisných míst je relativně málo; jako příklad si připomeňme rentge
novat, ampér, galvanický, greenwichský.

Rovněž málo je výrazů přejatých přímo z angličtiny nebo jiných
živých jazyků, třebaže se tento typ poslední dobou množí. Ovšem u těch
to slov je zpravidla vždy možné vystopovat prapůvod v latině; např.
u slova „„kontejner““se z angličtiny dostaneme zpět přes francouzštinu
až k latinskému „,con-““= “s, spolu, dohromady“ — „„teneo“ — „dr
žet““ Do této skupiny by bylo možné přiřadit i slova zkratkového typu:
radar — rad (iodetecting) a(nd) r(anging) nebo nebo laser = l(ight)
a(mplification) (by) s(timulated) e(mission of) r(adiation).
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Zdánlivý paradox, že moderní věda používá při tvoření nových termínů
převážně starých klasickýchjazyků, tj. řečtiny a latiny, můžeme snadno
vysvětlit.

Stačí uvést, že slova vzniklá z těchto dvou jazyků (díky tradici
ze starověku a středověku) jsou internacionální, a tím srozumitelná
vědcům hovořícím kterýmkoliv jazykem, a že jak latina, tak řečtina
jsou jazyky, ve kterých není žádným problémem vytvořit sebedelší
slovo složené. S potřebnými odvozeninami si pak už poradí každý ná
rodní jazyk podle svého charakteru (graf — kardiograf — elektrokardio
graf).

Je tů však jeden, a to dosti závažný problém, který internacionální
terminologie v sobě skrývá. Znalost latiny, tím spíše pak řečtiny, totiž
neustále klesá. Vždyť to pociťujete sami.

Setkáte-li se náhle s novým cizojazyčným termínem, musíte si mnohdy
přečíst celý odstavec, abyste odhadli, co se pod oním výrazem skrývá.
Pak se musíte onomu slovu nazpamět naučit s pracnosti tu menší, tu
větší podle toho, jak je slovo dlouhé, z kolika a z jak běžných složek
se skládá. Jestliže existuje hláskově nebo zvukově podobné jiné slovo,
snadno je neúmyslně zaměníte; přitom nedorozumění, které tím způso
bíte, nemusí končit vždy jen vesele (adaptovat — adoptovat; hystereze
— hysterie; konvergovat — konverzovat; kompletní — komplexní).

K těmto nepříjemnostem by nemuselo docházet, kdybyste rozuměli
termínu aspoň zhruba po stránce jazykové. Lze toho dosáhnout bez.
studia řecké a latinské mluvnice, případně jen nahlédnutím do řecko
-českého a latinsko-českého slovníku, které jsou k dispozici t

Postači, když poznáte, jak slovo vzmklo a z kterých části je složeno.

Ve většině případů totiž význam těchto složek znáte z jiných termínů
nebo dokonce ze slov zcela běžně používaných. Stačí si jen uvědomit
souvislosti a nemusíte do slovníku ani nahlížet.

Jednoduchý příklad nám může poskytnout slovo „„komutativní“,
příklad složitější pak slovo „„adiabatický“.

I tomu, kdo by nevěděl, že latinsky „„mutare““znamená „„měnit“,
jistě jsou běžné pojmy „„mutovat, mutace“ pro situaci, kdy se mění
chlapecký hlas v mužský. Rovněž se běžně používá latinské předpony
„„co-““(čteno „„ko“) s významem „,s, spolu, dohromady, vzájemně“ ve
slovech „„koedukace, koexistence, kolektor, kooperace, koordinace“.
A tak lze snadno pochopit, proč „komutativní zákon“ (co--muto)
vyjadřuje „vzájemné vyměňování pořadí“ matematických objektů při
některých operacích.

Slova „adiabata, adiabatický“ slovníky neumějí nahradit jediným
slovem českým; podávají delší věcný výklad: ,„„adiabatická změna =
—=změna v poměrech nebo stavu látek, která probíhá za naprosté te
pelné izolace“ Podívejme se na to z hlediska jazykového.
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Předponu „,a-“ s významem záporu znáte ze slov typu „„a-morální =
— ne-morální“, „,„a-sociální— ne-sociální“, „a-typický — ne-typický“;
předponu „,dia-“ s významem „skrz“ zase ze slova dia-projektor =
—=přístroj na promítání „skrz film““apod. Zbývá poslední část ,-bat“.
I když nevíte, že řecky „„bainó“ znamená „„kráčet““,víte, co je „„akrobat,
akrobatický“ První složku tohoto složeného slova (akro-) znáte zase
např. z „akropole“ — město, opevněné město, hrad na vrchu, zkrátka
„vyšehrad““, neboť řecky „„akron““znamená „„vrch, vrchol“ „„Akrobat“
je tedy „„chodecpo výšinách““, akrobatický“ — „„chodícípo výšinách“,
„-batický“ — „,„chodící,procházející se““. A jsme u „adia-batický“ —
„ten, který nechodí, neprochází skrz““; „„adiabatický děj“ — děj, kdy
plyn, jsa izolován, nemůže ani teplo zvnějšku přijímat, ani je okolí
předávat, kdy teplo „nemůže přejít na druhou stranu““. Rázem je jasný
význam slovní i ne právě jednoduchý význam věcný.

Abyste se na termín po stránce jazykové dovedli takto podívat i sami,
k tomu potřebujete ještě několik dalších poznatků o tvoření slov z řeckých
a latinských základů. Dostaneme se k nim příště.

(Pokračování)

Motív pre štádium matematiky

DUŠAN JEDINÁK, GymnáziumTopofčany

Poznáte švédske príslovie: „Kone sa nechajů priviesť k vode, ale ne
dajů sa prinútiť, aby pili.“ Myslíte si, že človeka možno prinútit, aby
pozorne vnímal, myslel, učil sa, tvoril? Ukazuje sa, že násilím sa v týchto
sférach nedosahujú mimoriadne výsledky. Človek má byť presvedčený
vnútorne o týchto potrebách, musí sám chcieť. Na efektívne učenie sa
je táto podmienka osobitne dóležitá. Čím ďalej, tým viac sa presvedču
jeme, že horlivosť v učení záleží na vóli, ktorá sa nedá vynůútiť.

Osvojenie si matematických vedomostí a zručností vyžaduje vnůtor
ný podnet k štúdiu, presvedčenie o užitočnosti matematického myslenia,
aktívny pristup pri získavaní poznatkov, spolu s častým a samostatným
precvičovaním získaných vedomostí a zručností. Skůste sa matematiku
učiťtak, aby odmenou bolapre vás samotná matematická činnost alebo
úspešné ukončenie tejto činnosti. Vyhladávajte pri štůdiu matematiky
to, čo vás vnútorne aktivizuje, uspokojuje'a pripútava.

Aby vaše štůdium bolo efektívne, je potrebná aktivita v samostatnom
získavaní poznatkov, intenzifikácia myslenia v procese učenia sa, systém
a organizácia práce pri štůdiu. Ide predovšetkým o samostatnů prácu
rozumovů. Je známe, že si lepšie zapamátáme situácie, v ktorých sme
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vystupovali v aktívnych úlohách, kde sme chápali logiku udalostí
v príčinných súvislostiach. Pri štůúdiumatematiky platí dvojnásobne
známe tvrdenie, že učivo, ktoré ste dokonale pochopili vo všetkých
sůvislostiach, si osvojujete rýchlejšie a trvanlivejšie. Systém poznatkov,
ktorý je viazaný na postupnosť logicky nadvázujúcich myšlienok, je
síce citlivý na spósob výstavby a náročný na čas, ale pri dokonalom
zvládnutí umožňuje pohodlnejšiu reprodukciu a pohotovů aplikáciu.

Snažte se pochopit obsah i rozsah každého pojmu, hladajte prvky,
ktoré spíňajů podmienky definície, ale aj také, ktoré danej definícii ne
vyhovujů. Usilujte sa pochopiť podstatu, význam a použitie matema
tických viet. Pozorne sledujte štruktůru úsudkov a dokazov. Matematic
ké rozumové schopnosti možno rozvíjať predovšetkým riešením problé
mov. Výsleckom sůstredenej myšlienkovej činnosti pri štúdiu matema
tiky sa stane aj logika myslenia a reči. Ak si chcete skůsiť mieru pocho
penia a reprodukcie učiva, riadďte sa radou K. V. Bardina: „Najlepší
sposob na zistenie vlastných nedostatkov je pokus o vysvetlenie látky
niekomu inému.“

Pri štůdiu je dóležitá aj životospráva, hygiena duševnej práce a orga
nizácia priebehu učenia. Pri štůdiu matematiky je často rozhodujúca.
práca s učebnicou, knihou. Vždy študujeme S papierom a ceruzkou.
Študujeme plne sústredení, v prostredí s minimom vonkajších rušivých.
vplyvov. Dóležité je rozpoznať učebnů úlohu, predmet osvojenia a opor
né body látky. Na to si treba dať pozor už na hodine pri výklade učiva.
Samostatné prepočítavanie prikladov a úloh, zamýšlanie sa nad postu
pom riešenia, vytváranie hypotéz a ich overovanie, sú vždy účinnejšie:
ako bezhlavé odpisovanie vzorcov. Nesystematická príprava, nepocho
penie základných pojmov a postupov je pri štůdiu matematiky vždy
osudné. Skorým a častým opakovaním možno predchádzať zabudnutiu
základných vedomostí a zručností. Často vlastná správna formulácia
postupu riešenia či dókazu umožní zapamátanie.

Je vela dobrých a účinných rád. Je pravda, že pre všetkých neexistuje
jednotný ucelený návod na systém a organizáciu štúdia. Každý študent
mal by hladať a skúšať pre seba vhodné zásady a metódy štúdia. Uka
zuje sa, že štůdium matematiky je [ahšie a účinnejšie, ak sú splnené tieto:
podmienky:
1. Ak máte pre celý čas štúdia dostatok kladných motívov, ak poznáte:
ciel svojej učebnej činnosti, ak pestujete aj vnůtorný záujem a vytvoríte
si rozumný, radostný a tvorivý postoj k vlastnému vzdelávaniu.
2. Ak pri vyučovaní a učení sa poznáte a ovládate svoju pozornost,
pamáť, predstavivosť a tvorivosť.
3. Ak ste pri učení aktívny a nové poznatky organizujete, hodnotíte,
pri práci s nimi ich preskůšate, tvorivo uplatníte a zovšeobeeníte v no
vých situáciách.
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4. Ak sa snažíte pochopit učivo a nielen ho memorovať. Ak si základné
poznatky pravidelne opakujete a ukládáte do systému s príčinnými
a logickými súvislosťami.
5. Ak pri vyučovaní využívate „právo otázky““, ak chápete učitela ako
poradcu, pomocníka a podnecovatela pri učebných činnostiach.
6. Ak máte pravidelný systém školskej i domácej práce v uváženom re
žime dňa s ohladom na zdravotný stav a rodinné prostredie.
7. Ak pochopíte preverovanie a hodnotenie získaných vedomostí a zruč
ností ako spátnů vázbu medzi vami a učitelom, ako poznanie dosiahnuť
ciel, ako možnosťsamostatného overenia si svojich schopností, ako spósob
nápravy chybných spojení v procese učenia, ako podstatnů sůčasť vy
učovania, ktorá pomáhá vám i učitelovi v spoločnomúsilí o plnohodnotné
výsledky vzdelávacej činnosti.

Na záver odkaz I. P. Pavlova: ,Památajte, že nadšenie je nutnou
podmienkou pre vašu prácu a úspechy.“ Je určený aj pre vás a vaše
štůúdiummatematiky.

olympiády

Malý výlet do minulosti

Mám je všechny v knihovně, od první až do té sedmadvacáté. Roční
kové brožury matematické olympiády. Jsou pěkně vyrovnány v řadě
a často se k nim vracím, zvláště když mám přednášet na nějakém semi
náři nebo soustředění olympioniků. Nejvíc si vážím té první, útlé knížky
v bílých a už trochu ošoupaných deskách. Ta se už sežene jen v některých
veřejných knihovnách a snad na některých školách, kde zvláště dbají
o matematickou olympiádu. Má název První ročník matematické olym
piády, podtitul Zpráva o řešení úloh ze soutěže konané ve školním roce
1951—52 a věnoval mi ji před léty (opatřenou svým podpisem) můj
přítel a první jednatel MO Rudolf Zelinka (1907—1965). V těchto týd
nech a měsících, kdy matematická olympiáda prožívá už svůj třicátý
ročník, se ročníkové brožury dostanou z knihovny ještě častěji na můj
psací stůl. Hledal jsem v nich i nyní, když jsem připravoval tuto vzpo
mínku.

Matematická olympiáda vznikla z podnětu akademika Eduarda Čecha
(1893—1960),který byl tehdy ředitelem Ústředního ústavu matematic
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kého (jenž později přešel do Československé akademie věd pod názvem
Matematický ústav ČSAV). V září 1951 se ustavil přípravný výbor ma
tematické olympiády, který vypracoval organizační řád soutěže. Před
sedou prvního ústředního výboru MO se stal prof. Dr. František Vy
čichlo (1905—1958), Čechův vliv na soutěž zůstával však po několik
počátečních ročníků velmi silný. Tak v červnu 1952 při třetím kole
v Praze promluvil akademik E. Čech k soutěžícím a věnoval každému
účastníku první díl své Analytické geometrie.

S matematickou olympiádou úzce spolupracovala i řada dalších na
šich významných matematiků: Akademik Josef Novák byl předsedou
ústředního výboru MO od druhého do patnáctého ročníku a pak po
dlouhou dobu předsedal doc. Jan Vyšín, CSc., který autorsky spolupra
coval už na první ročníkové brožuře. Ze slovenských matematiků se
o MO v době jejího zrodu zvláště zasloužil akademik Jur Hronec (1881
až 1959), jenž byl místopředsedou ústředního výboru po osm ročníků,
od zrodu soutěže až do konce svého života. Jiný slovenský matematik
—prof. RNDr. Jozef Moravčík, CSc. — je předsedou ústředního výboru
MO právě v nynější době.

První ročníky matematické olympiády probíhaly takřka za zavřený
mi dveřmi a širší veřejnost o soutěži mnoho nevěděla. Nebyla to ovšem
vina matematiků, ti o ní ve svých časopisechpsali. Každá věc však potře
buje čas, aby vstoupila do vědomí lidí. Snad teprve od šestého ročníku
soutěže (školní rok 1956—57) nastává průlom. Časopis Květy přinesl
tehdy o MO obsáhlou reportáž, psala o ní řada dalších týdeníků a de
níků a jména vítězů třetího kola oznámil také rozhlas. V lednu 1957
začaly po určité přestávce opět vycházet naše Rozhledy, s nimiž mate
matická olympiáda ihned rozvinula čilou spolupráci.

V červenci 1959, když u nás skončil osmý ročník MO, Rumunsko
uspořádalo první mezinárodní matematickou olympiádu. Účastnila se
ji tehdy jen družstva ze sedmi zemí, mezi nimi i družstvo československé.
Pak se mezinárodní MO pořádala každoročně až do minulého školního

roku a Československo vyslalo vždycky své zástupce. Roku 1980 mezi
národní soutěž odpadla,*) ale v červenci 1981 se má konat další ročník
v USA. Doufejme, že tam naši reprezentanti dobře uspějí. Zatím prošla
mezinárodní MO různými evropskými státy, vedle Rumunska ji hostilo

*) Místo mezinárodní matematické olympiády se v červenci 1980 konala
dvě menší mezinárodní soutěžení. První bylo ve Finsku (Marieharon, 1. až
2. červenec) za účasti Finska, Maďarska, Švédska a Velké Británie, druhé
v Lucembursku (Mersch, 10. až 11. červenec) s mladými matematiky z Bel
gie, Jugoslávie, Lucemburska a Nizozemska. Pořadatelé informovaii 1 náš
ústřední výbor MO o soutěžních úlohách a o celkovém výsledku soutěže.
Je zajímavé, že žádné z obou míst neoznačilo svou soutěž „„mezinárodní
matematická olympiáda““.Tento název zůstává 1 nadále vyhrazen meziná
rodní soutěži obvyklého typu. Kromě toho bylo o minulých prázdninách
dvoustranné matematické soutěžení mezi Polském a Rakouskem v Krakově.
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Maďarsko, Polsko, SSSR, NDR, Bulharsko, Jugoslávie, Rakousko
a Anglie a ve většině z nich byla i několikrát. V naší republice jsme tuto
mezinárodní matematickou soutěž uspořádali už dvakrát. Poprvé to
bylo roku 1962, kdy se účastníci tohoto mezinárodního soutěžení sešli
na jihočeském zámku Hluboká. Tento v pořadí čtvrtý ročník MMO by!
tehdy zařazen do oslav stého výročí Jednoty čs. matematiků a fyziků.
Podruhé se konala MMO u nás roku 1971, kdy její třináctý ročník
uspořádali na Slovensku, v Bratislavě a v Žilině. Oslavili jsme tím záro
veň dvacáté výročí našich domácích olympiád.

Fyzikální olympiáda se zrodila ve školním roce 1959—60, je tedy
o osm let mladší než naše soutěž. Její vznik jsme v MO brzo pocítili,
neboť mnoho studentů má často zájem o matematiku i fyziku, a tak nám
FO někdy odčerpává právě ty nejnadanější. Na druhé straně MO i FO
spolu úzce komunikují a mají společné cíle.

Fyzikální olympiáda má podobnou strukturu jako MO, vydává svou
studijní literaturu a pravidelně se konají i mezinárodní fyzikální olym
piády. Jak jistě víte, také některé další přírodovědné předměty mají
své olympiády, jež se mohou pochlubit dobrými výsledky.

Škola mladých matematiků by si zasloužila zvláštního článku. Začala
vycházet koncem roku 1961v nakladatelství Mladá fronta a do nynějška
přinesla svým čtenářům už 46 svazečků. Některé z nich vyšly v opako
vaném vydání. Knižnice je určena hlavně řešitelům MO a mnohé její
svazkyse dají dobřevyužít při olympijských školeních, celkověvšak tato
edice přesahuje rámec olympiády a studují z ní i mnozí, kdo s MO ne
mají nic společného. Za velký klad dosavad vyšlých brožur považuji
to, že všechny vzešly z pera českých nebo slovenských autorů a nebylo
tedy dosud nutno sáhnout k překladům. Svazečky SMM jsou známé
i v zahraničí, kde dobře reprezentují naši školskou matematiku.

Na jaře roku 1966 vyhlásila Jednota čs. matematiků a fyziků konkurs
na návrhy úloh pro MO a od té doby byly podmínky konkursu několi
krát zveřejněny v různých časopisech. Soutěž je totiž nepřetržitým
konzumentem úloh a je těžké, aby si problematiku vymýšleli jen pra
covníci z ústředí MO. Od 15. ročníku MO zásobuje tedy konkurs olym
pládu úlohami a za přijaté návrhy se vyplácí odměna. Zde se mohou
uplatnit i bývalí olympionikové, neboť oni mají nejčerstvější zkuše
nosti se soutěží. Také řada středoškolských profesorů a učitelů z praxe
do konkursu úspěšně přispívá.*) Námětově zůstává MO po celé tři
desitky let své existence u klasické matematiky a jen sporadicky
se v ní vyskytují prvky matematiky moderní. Přes to se tématika
rok od roku vyvíjí, což neunikne pečlivému pozorovateli. Tak např.
v prvním ročníku MO se v kategorii A objevila lomená lineární funkce

*) Návrhy úloh určených do konkursuse zasílají ústřednímu výboru MO
do Matematického ústavu ČSAV, Žitná 25, Praha 1, PSC 115 67.
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„Mm+b
-cx +d

a mělo se zjistit, pro která r nabývá hodnoty x. Tu je podstatnou částí

Z takových úloh už olympiáda „vyrostla“ a přenechala je běžné školské
matematice. Ve starších ročnících najdeme také různé úlohy s absolut
ními hodnotami v rovnicích, nerovnicích a při zadání funkcí, dále rov
nice s parametry apod. Taková tématika nebyla kdysi v naší středo
školské matematice obvyklá, ale možná právě vlivem MO se dostala do
běžného vyučování.

Školní rok 1980—81 se dostal už do své druhé poloviny a tím se blíží
ke svému vyvrcholení i jubilejní třicátý ročník matematické olympiády.
Letos se bude konat závěrečnétřetí kolo kategorie A v Praze a dovedete
si představit, že bude mít slavnostní ráz. Bude se bilancovat a hodnotit
třicet roků práce. Matematická olympiáda vstoupí po prázdninách už
do čtvrtého desetiletí své existence, bude potřebovat další ochotné
spolupracovníky a jistě je najde i mezi našimi čtenáři. Vy, kteří jste sl
v olympiádě vydobyli úspěchy, nezapomínejte na ni a vraťte jí v jiné
formě to, co vám poskytla. A vám, kteří se samostatně nebo ve studij
ních skupinách teprve připravujete na soutěž, doporučujeme trpělivost
a píli a přejeme v olympiádě mnoho zdaru.

J. 8.

April

Anglický fyzik F. Simon vedl jeden čas laboratoř v Německu. Jednou
v noci pracovali studenti s tekutým vodíkem, přičemž došlo k explozi,
která krátce po půlnoci poškodila laboratoř. Asistent telefonoval okam
žitě o škodě profesorovi. Ale jediné, co uslyšel, byla pohotová odpověď:
„„Nodobře, dobře, já vím, kolikátého dnes je!““Byla to noc na 1. dubna,

Petr Hnihčka
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informace

Z jubilejního roku B. Bolzana

Jak jsme se na těchto stránkách už několikrát zmínili, má letos náš
pražský rodák Bernard Bolzano (1781—1848) svůj jubilejní rok, což si
připomíná i světová veřejnost v rámci významných výročí UNESCO.
Tento matematik, logik a filosof byl po své smrti v Praze uložen do
hrobu na Olšanských hřbitovech. Před krátkým časem proběhla naším
tiskem zpráva o antropologicko-lékařském průzkumu Bolzanových po
zůstatků, který provedli odborníci Národního muzea v Praze po exhu
maci v květnu minulého roku.

B. Bolzano byl 168 cm vysoký, štíhlý až hubený, měl podlouhlý obli
čej, středně vysoké očnice a středně široký nos. Jeho vlasy prý byly
světle kaštanové a měl modré oči. V dětství prodělal zřejmě řadu chorob
a trpěl i poruchami ve výživě, jak ukázal rozbor jeho zubů.

Redakce

OPRAVA

V článku „Významná výročí matematiky, fyziky a astronomie
v roce 1981“ v 5. čísle 59. ročníku Rozhledů došlo k nemilé chybě.
Redakci upozornili RNDr. Žofie Morawitzová a RNDr Milan Keprt
z Brna, že před sto léty, tedy v roce 1881, se narodil Josef ZAHRADNÍ
ČEK (1881—1968), experimentální fyzik brněnské univerzity. V člán
ku z jeho jména vypadla dvě písmena, takže znělo ,„„Zahradník“.

Profesor Zahradníček se zabýval nejen gravimetrií a akustikou. Pod
statnou část své činnosti věnoval zejména didaktice fyziky. Z tohoto
oboru publikoval řadu významných prací.

Redakce za upozornění oběma čtenářům děkuje a zároveň se za tuto.
tiskovou chybu omlouvá.
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z nových knih

Grygar, J. — Horský, Z. —
— Mayer, P.:

Vesmír

Vydala Mladá fronta v edicii vel
kých encyklopédií Orbis pictus,
zvázok 1, v roku 1979, 1. vydanie,
464 strán, 80 strán fotografickej
prílohy, viazané, velký formát,
Kčs 150,—

Velká kniha o Iludskom pozná
vaní kozmu má troch autorov
a dve hlavné časti: Kapitoly z koz
mických dejín — autor RNDr. Jiří
Grygar, CSc., Kapitoly z dejín
poznávania kozmu — autor
PhDr. Zdeněk Horský, CSc. V dru
hej časti je zaradená kapitola
Astronomická technika dvadsia
teho storočia, ktorej autorom je
RNDr. Pavel Mayer, CSc. K vy
menovaniu základných údajov
knihy ešte patrí oznámit, že publi
kácia obsahuje 216 kresieb a gra
fov, 208 dobových obrázkov a 125
fotografií. Jej hmotnosť je 1,7 až
1,8 kg.

Ako charakterizovat jednou ve
tou toto dielo? Zaujímavý a pod
netný myšlienkový pokus ukázať
najmodernejšie poznatky o mega
svete v najnovších sůvislostiach
a úchvatný pohlad na úsilie [ud
ského rozumu odhaliť odpovede
na najzákladnejšie otázky, ktoré si
človek kladie vo vzťahu k vesmíru
ako celku.

J. Grygar vykresluje zrozumi
telným štýlom a prístupnou for

mou nesmierne bohatý a pestrý
obraz vesmíru. Od úsvitu kozmu
v big-bangu rozvíja sa pred čita
telom vesmír ako predmet exakt
ného výskumu i fascinujúceho ta
jomstva. Kvasary ako najsvieti
vejšie a najvzdialenejšie objekty
rozpínajúceho sa vesmíru, galaxieakohviezdneostrovy© miliárd
hviezd v obrovských rozmeroch
kozmu, Mliečna cesta ako obyčaj
ná gulatá žemla o priemere 30 ki
loparsekov so životadarným Sln
kom a jeho vplyvmi na podivuhod
ný zázrak života na planéte Zem.

Dozviete sa o osudoch hviezd,
budovaní slnečnej sústavy, o ta
jomstvách póvodu Mesiaca. Na
zriete do budúcnosti sveta, keď
tůžba po energii ovplyvní aj koz
mické pomery, keď hladanie mi
mozemských civilizácií možno vy
volá nezvyčajnů aktivitu pozem
ských bytostí, keď hlboká úcta
k životu poodhalí zmysel ludskej
existencie. Spresníte si poznatky,
vytušíte omyly a znova budete
vytvárať hodnovernejšie predsta
vy o vesmírnom svete, kde „jedine
vlastná skromnost nám zaručuje,
že pokrok sa nezastaví“.

Vývoj názorov na vznik a uspo
riadanie vesmíru od staroveku po
dnes je obdivuhodnou cestou pozo
rovania a myslenia ludí mnohých
generácií. Z. Horský svedectvom
textov uvádza názory, hypotézy,
zákony, teórie i omyly význam
ných osobností z histórie, ktoré

383



hladali prijatelný obraz vesmíru.
Astronómia sa predstavuje ako
veda, kde sa po prvý raz presadilo
Spojenie s matematikou, kde astro
fyzika (spektrálna analýza, foto
metria, fotografia) zásadne pre
tvorila staré puto astronómie s me
chanikou a optikou, kde zákony
mikrosveta a megasveta splývajů
v „hviezdach a atómoch““. Vesmír
ako celok opakuje mnohé otázky,
ktoré sa vyskytli v priebehu vý
voja poznávania kozmu. Uvedo
menie si historických odpovedí
nie je zbytočné.

Prehlad astronomickej techniky
dvadsiateho storočia umožní pred
stavu o prostriedkoch astronomio
kých výskumov a mnohostran
nosti súčasných výskumných me
tód. Velké množstvo kresieb a fo
tografií prispeje k lepšiemu pocho
peniu základných princípov a po
užitla modernej techniky.

Autori tejto plnohodnotnej pu
blhkácie nezabůdajů na mladých
ludí. V závere knižky oboznamujů
čitatelov s organizáciou astrono
mickej práce, s predpokladmi
a možnosťami dalšieho štúdia.
Nechce sa mi velmi prestať písať
o tejto encyklopedickej publikácii
s vesmírnou tematikou. Nielen
formát, objem či obsah knihy je
velký. Obrovská je snaha ukázať
cestu „Per aspera ad astra! (Cez
prekážky ku hviezdam). A nielen
v astronómii. Myslou mi však
prebleskuje myšlienka Alberta Ein
steina: „Máme pokorne obdivovať
nádhernů harmóniu vesmíru, po
kial ju móžeme chápať. To je
všetko.“

Znovu si prelistujem knižku
Vesmír a budem čakať na ďalší
zvázok edície, ktorý sa pripravuje
pod názvom — Planéta Zem.

Dušan Jedinák
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SLOVNÍČEK

ITALSKO -ČESKÝ (POKRAČOVÁNÍ)

riduzione ž redukce; krácení
rapporto di riduzione poměr krácení
riflessione Ž odraz
riflessivo reflexivní
rlettere odrážeti: uvažovati
rilettore m reflektor
rifrattore m refraktor
rifrazione Ž lom
rieiditá ž pevnost
— dielettrica — dielektrická
ri91do pevný
ripetere opakovati
riprodurre reprodukovatl
risolubile, risolvibile řešitelný
risoluzione Ž rozhodnutí, (roz)řešení
risolvere (roz)řešiti
risonanza Ž rosonance
risonatore m rosonátor
rispondere odpovídati
rispondere alle condiziomu splňovat! nodmínky
risultare vyplývati
risultato m výsiedek, resultát
risultanza ž výsledek, výsleduice
ritardo m zpoždění, opoždění
riwuone Ž spojení: sicnocení
runire spojti; sjech
rivelatore m detektor
rivelazione Ž detekce
rivoluzione Ž rotace, otáčení (ve vesmíru)
rocehetto m cívka
rombo m kosočtverec
rombocedro m klence



romboide ž
rotazione, moto di rotazione
rotondo
rotore m
rovescio m
rugiada ž
rumore m

saturazione ž
saturo
sbarramento m
sbarrare
scala ž
scalare m
scaleno (triangolo)
scarica Ž
scarto m
— guadratico medio
— relativo
schermo m

schermatura ž
schizzo m
sciame meteorico m
scintilla ž
s8composizione Ž
sconoseiuto
scorrimento m
scostamento m
se
secante m (plano)
secante ž (retta)
secante ž (funzione)
secare
secondario
segmento m
segmenti allineati
— adiacenti, consecutivi
— esterni

kosodélník
rotace
kulatý, oblý, okrouhlý
rotor (elektromotoru)
rub
TOSA,

hluk, šum

S

nasycení
sytý (pára), nasycený (rozto
zatarasení, jez; isolace
uzavříti, izolovati
stupnice, měřítko
skalár
obecný (trojúhelník)
vybití, výboj
rozdíl (ve statistice), chyba(
směrodatná odchylka
relativní chyba
stínítko; obrazovka, promíta

no
odstínění (elmagn.)
skica, náčrtek
roj meteorů
jiskra
rozklad
neznámý
skluz (u motoru)
rozdíl, odchylka, vzdálenost
jestliže, když
sečná rovina
sečna
sekans
protínati
druhotný, sekundární
úsečka
úsečky ležící v téže přímce
— se společným krajním bod
— bez společného bodu
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matematika

Proč a jak se hledají odhady
aneb

0 jedné nerovnosti

Doc. RNDr. ALOIS KUFNER, CSc., MŮ ČSAV, Praha

Řeší-li matematik nějaký dejme tomu technický problém (třeba prů
hyb desky zatížené jistými silami), bývá jeho snahou dokázat, že řešení
vůbec existuje a že je případně určeno jednoznačně. Technik chce
ovšem víc, chce řešení „„vidět““,chce nějakou formulku, která toto
řešení vyjadřuje, chce tzv. řešení v uzavřeném tvaru (jako nekonečnou
řadu, jako integrál apod.). Z tohoto uzavřeného tvaru lze vyčíst leccos
o kvalitativních vlastnostech řešení,ale protože technik potřebuje konec
konců kvantitativní údaje (pro fyzika či technika není a kladné číslo,
ale modul pružnosti v tahu či koeficient přestupu tepla, prostě poměrně
konkrétní číslo, jehož rozsah je předem určen), bude i uzavřený tvar
řešení převádět do řeči čísel: do tabulky, grafu apod.

Kdybychom tuto situaci chtěli ilustrovat nějakým velice zjednodu
šeným příkladem, mohli bychom vyjít z „problému“ určit obsah kruhu.
Uzavřený tvar řešení je

Jr?
a lze z něj získat údaje o kvalitě řešení (je úměrnéčíslu 7x,na poloměru
kruhu závisí kvadraticky atp.), ale nakonec musíme za r dosadit nějaký
konkrétní poloměr a za symbol 7 dosadíme (podle požadovaného stupně
přesnosti) část jeho (obecně nekonečného) desetinného rozvoje.

ApodobnějetomuuMars výrazů.Řadar? l>Br (1)
vyjadřuje nám dobře známý kosinus: její součet je roven číslu cos z
a řadu (1) lze využít např. k sestavení tabulek goniometrických funkcí.
Tato řada je ještě poměrně jednoduchá ve srovnání s řadou

© (—D* x b+ak

A EETETD (z (8)
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kde ťje kladný parametr. Je sice pěkné, víme-li, že součet u(x) řady (2)
je řešením tzv. Besselovy diferenciální rovnice a že toto řešení lze vy
jádřit též ve tvaru integrálu

l
— i cos (f sin p) cos?“pda, (3)

ale jakkoli působí uzavřený tvar řešení (2) či (3) esteticky, přece jen
nakonec budeme muset řadu sečíst a integrál spočítat — alespoň při
bližně —anebo si pomůžeme tabulkou funkce u(z), která existuje a která
byla sestavena právě pomocí vzorců tvaru (2) či (3).

Ve vzorcích (1) a (2) vystupovaly řady, jejichž součet známe alespoň
ve formě tabulky. My si nyní povšimneme řady

k 2k

o Ž (kč+ +2"
Tato řada konverguje, z ryze praktických důvodů by však bylo i zde
dobré znát její součet, resp. znát alespoň nějaké odhady tohoto součtu
(horní i dolní). To vede na nerovnosti, jimž se říká Mathieuovy.

Francouzský matematik Émile Léonard MATHIEUse narodil v roce
1835. Studoval na známé École polytechnigue v Paříži, tamtéž i působil
jako docent a od roku 1874 byl profesorem tzv. čisté matematiky na
universitě v Nancy, kde také v roce 1890 zemřel.Ačkoliv byl profesorem
čisté matematiky, zabýval se převážně aplikovanou matematikou,
především pak matematickou fyzikou. Jeho jméno nese jistá diferen
ciální rovnice a také funkce, které tuto rovnici řeší, se nazývají Ma
thieuovy (viz např. písmeno M ve druhém dílu oborové encyklopedie
Aplikovaná matematika, SNTL, Praha 1978). Při svých výzkumech
dospěl E. Mathieu i k řadě (3) (která mimochodem souvisí s problema
tikou vetknuté pravoúhlé pružné desky) a v roce 1890vyslovil domněn
ku, že platí odhad

u(<) =

S(z)

1

S(z)< Z (4)

Této nerovnosti se říká Mathieuova nerovnost, stejně jako dalším nerov
nostem spojeným s řadou (3), tj. s funkcí S().

Domněnka z roku 1890 byla správná, ale dokázal to teprve v roce
1952 německý matematik L. BERG, působící nyní v Rostocku. A pak
už dostaly události spád: V témže roce odvodil 0. EMERSLEBEN dolní
odhad čísla S(x):

l 5
12 1674.S(z) > (5)
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Dokázal to pouze pro celá čísla x, v roce 1956 pak J. G. VAN DER
CORPUT a L. O. HEFLINGER rozšířili tento odhad na libovolné
(reálné) r. V roce 1957 odvodil E. MAKAT jednak nerovnost (4), jednak
další dolní odhad pro Š(x): dokázal totiž, že platí

l 1— 1“S(z)<-—.(6)
, xx“ 2

A protože Makaiův důkaz je jednoduchý a elegantní, stojí za to ho zde
předvést: Označíme-li pro přirozené číslo k

l l

E
je

2k 2ki)—k 1)Ea kra k) (61 x? 0
a

2k 2k
g(k)—s(k+ 1)= < Ba (8)

Zřejměje

Wi a
a

© l

> le(k)—g(k+ 1] = 2(1)= i
k=1 X2+5

a tak dostáváme odhady v (6) sečtením nerovností (7) resp. (8) pro
k—=1,2,3,...

V roce 1962 dokázali H. W GOULD a T. A. CHAPMAN nerovnosti

<1 l " l 1

až+la+(n+1pa Robe Šazozb (9)
(pozor — zde se odhadují částečné součty řady (4)), pomocí nichž lze
nerovnosti (6) dále vylepšit.

A konečně v sedmdesátých letech se tímto problémem začal zabývat
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singapurský matematik P. H. DIANANDA. Nejprve odvodil v roce
1976 odhad

1 1

až (až + 28+1) (8x+ 8x+ 3)"'
kterým zlepšil odhad (4), a v roce 1980 publikoval práci, v níž dospěl
k odhadům

Tr LSD<——+3a+a< -Fata
x? 4x“ > l dx“ 12x“ x2 | 6x4 T 3x8"

xf + 2

které zlepšují nerovnost (5) a (pro velká r) i nerovnost (10). Diananda
došel k těmto výsledkům tím, že vyšetřoval poněkud obecnější problém:
Zkoumal řadu

S(x) < (10)

(11)

2k
(TAH (18)jmeSe(z) =

k k

S parametrem £ > 0 (je tedy S(zx) = Sy(r)) a metodou podobnou metodě
Makaiově — tj. pomocí výrazů

1 l

kž+-a —k+ z)
odvodil horní odhady

l
SelT)< tší (13)

resp. (prot —l1at=2)
l

x + —
l l ť 2

5 er7 TETA<£ + —
2

(14)
1 1 6—2 l P+5+2 1

< | TRETA2 82 xi
a pro x > 5 dolní odhad

1 W11)
Sr) > (15)
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Tolik tedy k Mathieuovým nerovnostem. Funkce S(r) z vzorce (3)
má sice — jak už bylo řečeno —i praktický význam, není však tak
důležitá jako kosinus nebo jako Besselova funkce u(z) z (2)či (3), a tak
není dosud tabelována. Odhady, které jsme zde uvedli, tedy alespoň
podávají jistý obrázek o chování součtu S(r) řady (3) a snad ani historie
spojenás nerovností (4) není bez zajímavosti.

Na závěr doporučujeme čtenáři, aby se nad odhady součtu S(r) za
myslel a uvědomil si, proč je jistý horní (dolní) odhad lepší než jiný
horní (dolní) odhad a zda je lepší pro všechna r či jen pro některá.
Speciálně nechť se pokusí odpovědět na tyto otázky:

1) Pro která z je dolní odhad v (6) lepší než dolní odhad (5)? (Odpo

věď:Pro|x|<|
2. Jaký je vztah mezi horním odhadem (10) a horními odhady v (11)*
3. Jaký je vztah mezi horními odhady (13) a (14)*
4. Proč řada (3) konverguje?

O největším společném děliteli
v jisté množině komplexních čísel

Doc. RNDr. LADISLAV BICAN, CSc., UK Praha

V článku dr. E. Caldy [1] je ukázáno, že v oboru tzv. celých kom
plexních čísel (tj. komplexních čísel tvaru a + bi, kde a, b jsou celá
čísla) je možno nalézt největšího společného dělitele libovolných dvou
nenulových prvků pomocí Eukleidova algoritmu. V článku [2] jsme si na

opak ukázali,žev množiněR všechkomplexníchčíseltvaru 5 + z 19 ;
kde a, b jsou celá čísla buď obě sudá nebo obě lichá, obecně nelze nalézt
největšího společného dělitele dvou prvků pomocí Bukleidova algo
ritmu. V závěru tohoto článku jsme poznamenali, že tato skutečnost
nikterak neznamená, že by ke každým dvěma prvkům z množiny R
jejich největší společný dělitel neexistoval. Naším dnešním cílem bude
dokázat, že ke každým dvěma prvkům z množiny R skutečně existuje
v R jejich největší společný dělitel.

vw? W W . ? vw 7"

Symbolem Z/2 označíme množinu všech racionálních čísel tvaru DE
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nm n

kde » je celé číslo. Přitom budeme říkat, že dvě čísla ONDA e Z/2
jsou téhož druhu, jestliže čísla n,, n, jsou buď obě sudá nebo obě lichá.

Ve světle této definice můžeme tedy říci, že R je množina všech
komplexních čísel tvaru a + bi/19 „,kde čísla a, b leží v Z/2 a jsou téhož
druhu.

Připomeňme si, že v článku [2] jsme dokázali, že pro každý prvek

« =a+ bi/19 z R je ||«|| = a? -+ 19b?celé nezáporné číslo (Věta 6).
Dříve než přistoupíme k důkazu základní věty tohoto článku, je

důležité si uvědomit dvě věci. Předně z definice absolutní hodnoty
reálného čísla r plyne, že |x| = (—1)7.«,kde j je vhodný prvek z množi

1ny£0,1).Konečně,je-li«libovolnéreálnéčíslo,pakvintervalu( r—T
l 2. v. v, n l£+1 existujealespoňjednočíslo2€Z/2avintervalu( x—2?
1

x + 5) existuje alespoň jedno číslo 5 e 2/2, které je téhož druhu

jako předem dané číslo = Z/2. Přitom v prvním případě je zřejmě
l

S —a v druhém případě |x—> =%
|

„
2 4

Věta1. Nechť«, B e R jsou nenulové prvky takové, že at (« nedělí6).
Pak existují prvky o, o € R takové, že 0 < || xe + Bo|| < |||.

Důkaz: Nechťa =a,+ azi/19 a B—b,+ b,ij/19 Protože podle
předpokladu je « 7 0, existují racionálníčísla z, y tak, že

B by+ b.i/19iy19 = —.
x T iv u a + axi]/19

K číslůmr, y určemečíslaeo ez /2 tak, abyplatilo
2

PhaT ' -35 T

Nynírozlišímeč případy
1. Nechť 7 e Z/2 téhož druhu jako

r, = 5 takový,že |£ —"|< 1 aPoložíme-linyní 0 =1 40 = —H1—
—ri/19 „dostaneme
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= lad|ll—r—rá 19 + 2+ vi19|| =ao + Boll= tele +bo

36 36

Přitom ||xo + Po|| = 0, právě když r = r, a y =. To však znamená,

28

= Ilel| ((e—r)? + 19y —ra)?)S Ile k+39)= lei Ze < Ilell.

žeP cRatedya|BvR.
u

„1 No l
2.Nechť6" -5 <%

M 1 M l „ dd l
Je-liy > 9 pak 6 < 9 <%takže —< 2y m<%

l 1 1 1 vy 26 V5T
a tedy0<3 —24- "M3376 Potomčislo——= 2x+ 2yi/19

1 1

neležív R a je splněna nerovnost |2y—(r + z) <% Vidíme tedy,

že na číslo ——můžeme použít postup z případu 1.«

l 1 l 1
Je-liy—<0, pakg L -Y<ztekčez <- <%

l l 9 n ly I
y 2 9 6

l l
a tudíž 0 <$t+ 2y — Na< ———=—. Tedy

2
a na číslo ——můžeme opět použít postup z případu 1.a

2.3.6

1 —
3. Nechť0S r —Z <T Jestližeukážeme,že prvekFy =

—=—1949+ zi 19 neležív R, pak pro . —== S z stačína prvek É i/19

použít případ I. a pro —< |x—M
l

6 < í stačí použít na tento prvek
případ 2.

Předpokládejmetedy, že prvek bys = —193+ xi/19 leží v R.

Pak —19y= > a 1= o , kde čísla—*,o e 2/2 jsoutéhoždruhu.
Protože čísla 2 a —19 jsou nesoudělná, existují celá čísla l, m taková,
že 23 — 19m — 1. Pak však

2 2
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Jelikož m je zřejmě liché číslo, jsou čísla x, y € Z/2 téhož druhu a prvek

É leží oproti předpokladu v množině R.«

n
4. K dokončení důkazu zbývá nyní vyšetřit případ, kdy |x—> =
l 1 ov vr n. M

= í a y—= = a Je patrno,žezatétosituacemůžemečísla> :,5 E
e 2/2 volit tak, aby byla téhož druhu. Pak existují prvky j, k €10, l)
takové, že

ln
a y=35+(-D*3.

pil
— l —

Položíme-linyní1= = —19 o=% (—1)—(—1*i19)a0=
= —2 —90, dostaneme

B
«0 <|lae + Bol| = alle + —o|= llal| =-toetá)

=ej 2|=ej 2=le—3=Tle<a.
Tím je důkaz věty 1 dokončen.Nechťy,deRjsoulibovolnéprvky.Označíme-liM=fyA+du| 4,

u € R), pak pro každé dva prvky vA, + Ou a y4z + Ou, z M leží prvek
VÁ1+ O1 + Va — uz = vlkk + 45) + Ó(u1+ 4x) opět v množině M.

Nyní již můžeme dokázat hlavní větu tohoto článku.

Věta 2. Ke každým dvěma prvkům y, d€ R existuje v R největší
společný dělitel.

Důkaz: Je-li některé z čísely, d rovno 0, pak největší společný dělitel
(v, d) je zřejmě roven druhémuz těchto čísel. Můžeme tedy bez újmy na
obecnosti předpokládat, že v, Ó jsou nenulové prvky z R. Protože ||é||
je pro každé č e R celé nezápornéčíslo, existuje v množině M = 1yA+
—du 14, ne R) prvek « = y4) + Ou S nejmenší možnou kladnou hod
notou ||e||. Ukažme nejprve, že pro každé BE M platí « |. Jestliže
totiž off, pak podle věty 1 existují prvky o, o € R takové, že 0 < ||xo +
+ Bol| < ||«||. To však není možné vzhledem k tomu, že podle poznámkypředvětou2je0=<«o+Bo€Mažeprokaždé036€M je ||a||S
< ||š|| (vzhledem k volbě prvku « € M).

Nyní se již důkaz snadno dokončí. Protože prvky vy= y.1 30.0
a 8 —y.0 + 0.1 leží v množině M, platí « | y, « | d a « je společný děli
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tel prvků w, Ó. Je-li r € R libovolný společný dělitel prvků y, d, pak
zřejmě T | « = VAo+ OUa « je největší společný dělitel prvků y,0.

Literatura :

[1] E. Calda: Největší společný dělitel v oboru celých komplexních čísel,
Rozhledy mat.-fyz. roč. 56 (1978), str. 243—247.

[2] L. Bican: O Eukleidově algoritmu, Rozhledy mat.-fyz. roč. 56 (1979),
str. 385—388.

fyzika

0 „mechanizme“klasickej mechaniky a počítačoch

Z. KNOTKOVÁ, N. PIŠÚTOVÁ, UK Bratislava

Súhrn: V článku sa pokúšame ukázať, ako možno niektoré úlohy kla
sickej mechaniky riešiť jednoducho na počítači. Naviac z prí
kladov vidíme, ako „,„pracujů“zákony mechaniky pri určovaní
pohybu telies.

1. ÚVOD

Newtonov objav zákonov klasickej mechaniky v druhej polovici
17. storočia bol prevratom v dejinách prírodných vied. Zároveň s obja
vom princípov mechaniky položil Newton (sůčasne s Leibmitzom) aj
základy diferenciálneho a integrálneho počtu, ktorý bol v istom zmysle
„šitý na mieru““ novým zákonom mechaniky. Newtonova mechanika
spolu s novými matematickými metódami umožnila presné výpočty
pohybov planét slnečnej sůstavyýa týmto i ďalšími presvedčivými vý
sledkami viedla k novému pohladu na prírodu.

S Newtonovými zákonmi sa dnes zoznamujů už študenti stredných
škol — najskór vo vyšších ročníkoch ZŠ a potom hlbšie na gymnáziách
a iných školách.

Tieto zákony sa potom objasňujú na príkladoch, ako je volný pádtele
sa a vodorovný, zvislý, či šikmý vrh. Spomenuté priklady sů velmi
dobre vymyslené. Na jednej strane sů dosť jednoduché na to, aby ma
tematika nezatemnila fyziku, a na druhej strane sů zas dosť obsažné,
takže dobre ilustrujů základné princípy mechaniky. Ich jednoduchosť
spočíva hlavne v tom, že všetko sú to pohyby, pri'ktorých sila půso
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biaca na teleso je konštantná, a preto je konštantné i zrýchlenie. Tieto
jednoduché priklady sů mimoriadne doležité pre pochopenie základov
mechaniky, avšak predsa len neukazujú, ako „„pracujú“Newtonovezá
kony vo všeobecnejších situáciách. Komplikovanejšie príklady sa však
bez vyššej matematiky počítať nedajů, a preto sa s nimi stretávajů až
študenti na vysokej škole.

Nám sa však zdá, že dnes možno už takéto komplikovanejšie príklady
počítať i na gymnáziu, a to práve tam, kde žiaci majů možnosť prevád
zať aspoň jednoduché výpočty na počítači. Vtip je v tom, že počítač
si aj komplikované veci nutne zjednodušuje na štyri základné úkony:
sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie. V prípade klasickej mechaniky
takéto zjednodušenie práve ukazuje, ako pracujů Newtonove zákony
alebo inak povedané, aký je „mechanizmus klasickej mechaniky“ V na
sledujúcom si to ukážeme na dvoch príkladoch: na pohybe častice,
ktorá vykonáva jednoduché harmonické kmity (napríklad častica za
vesená na pružine) a na príklade planéty pohybujúůcej sa v gravitačnom
poli Slnka.
Povedzmesi niečo o tom, ako budeme uvedené príklady počítať.

Predstavmesi časticu, ktorá sa móže pohybovať len v jednom smere,
napriklad pozdíž osi x. Nech na túto časticu pósobí sila F(x), ktorá
závisí od polohy telesa na osi r. Uvažujme, že v čase fo — 0 sa teleso
nachádza v mieste x a jeho rýchlosť v tomto čase je vo. Pýtame sa,
kde sa bude nachádzať častica v čase fta aká bude jej rýchlosť ? Odpo
veď móžeme dostať z druhého Newtonovho zákona: F = m.a.

Postup je takýto (zatial je to pre nás len myslený postup, ale počítač
tak naozaj pracuje): rozdelme časový interval < 0, t> na N malých
intervalov, pričom každý z nich má dížku

ť

Poďmezistiť, čo sa deje s naším telesom v časoch A, 2A,..., (N— IA,
NA (je zrejmé, že N.A =). Na začiatku prvého intervalu je teleso
v bode x a má rýchlosť %. Pretože zrýchlenie a udáva prírastok rých
losti za jednotku času, bude mať teleso na konci tohto intervalu rých
losťvo+ a.A.
Priemerná rýchlosť za tento časový okamihje:

U= P+th A =w+5A.
Ak poznáme túto priemernů rýchlosť, móžeme spočítať aj polohu telesa
na konci tohto intervalu. Dostávame tak vztah

z = 20400.A= z +0 A+34 (la)
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Pre rýchlosť na konci tohto intervalu sme vztah už našli:

Vy= V + 4.A (1b)

Takto sme sa posunuli z času £ —0 do času t = A, v ktorom poznáme
polohu a rýchlosť telesa. Celý postup opakujeme znova a dostaneme
polohu a rýchlosť telesa v čase t —2.A. Takýmto postupom získame
rekurentný vzťah pre polohu a rýchlosť

l
TNj1 STN +- VN.ÁA+zW A? (2a)

VNH1.SVN + av A (2b)

Teda opakovaním celého postupu N-krát sme prišli až k času t£= N.A
a získali sme to, čo sme vlastne chceli vedieť.

Tu sa však čitatel móže naozaj nahnevať. Najprv mu sřubujú, že mu
ukážu, ako sa počíta pohyb telesa v prípade, ak sila nie je konštantná,
a potom rozdelia celý časový interval na velký počet malých časových
„„intervalíkov““a v každom z nich použijů vzťahy (la), (lb), ktoré od
povedajů pohybu rovnomerne zrýchlenému, teda pohybu, pri ktorom
je sila konštantná. No v tomto je celý trik. Predpokladáme, že sila
posobiaca na časticu závisí od polohy častice (telesa) a zrýchlenie v da
nom časovom úseku A, za ktorý sa teleso pohybuje z bodu xy do ZN
berieme ako

(20)

Preto silu závisiacu od polohy častice nemóžeme v celom intervale
<0, + ani približne nahradiť konštantou. Ak však rozdelíme tento
velký interval na vela malých „intervalíkov““, pričom každý z nich má
dížku

l

A = W

v každom z nich móžeme silu približne nahradit konštantou. Šituácia
je znázornená na obrázku č. L.

Závislosťsily F od súradnice r je zadaná spojitou krivkou F = F(v).
Pri výpočte pohybu častice nahradzujeme silu „„schodíkmi“ zakresle
nými v tomto obrázku. Na každom schodíkumásila konštantnů hodnotu.
Vzniká prirodzene otázka, aká má byť dížka jednotlivých „,„schodíkov,“
aká má byť velkost intervalu, aby sme dostali vhodný, rozumný výsle
dok. Odpoveď je zrejmá. Schodíky musia byť tak malé, aby sa na kaž
dom z nich menila sila „len málo““ Presné vyšetrenie tohto problému
je pomerne komplikované a zaviedlo by nás do technických problémov.
Celá híbka, krása a genialita integrálneho počtu je v tom, že pomocou
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F)

r- —————

XVo A+ zObr. 1

neho možno zistiť, ako bude pohyb vyzerať pri „„nekonečnejemnom“
delení celého intervalu < 0, t > na maličké intervalíky. Budeme pred
pokladať, že z fyzikálnej analýzy problému $a nám podarí nájsť vhodné
rozdelenie spomínaného intervalu. V prípade pochybností o jeho vhod
nom rozdelení móžeme priklad spočítať dvakrát. Raz pri rozdelení
celého intervalu na N častí, druhý raz pri rozdelení na 2N častí. Ak sa
výsledky podstatne odlišujúů,je zle. Musíme interval deliť ešte jemnejšie.
Ak sú výsledky zhruba rovnaké (líšia sa o menej, než je požadovaná
presnosť) je dobre a móžeme získaný výsledok považovat za konečný.

Rekurentné vzťahy (2a), (2b), (2c) móžeme ešte zjednodušit za cenu
malého zmenšenia presnosti. Ak „intervalíky““ A, na ktoré sme celý
časový úsek rozdelili, vyberieme velmi malé, povedzme 107%s, potom
v rovnici (2a) druhý člen na pravej strane bude

vy. A = vwl0? s, (3a)
zatial čo tretí člen bude

1 l

7 A. A = z W 107%s? (3b)

Ak pri študovanom pohybe máme axytoho istého rádu ako vy.s7", tak
móžeme člen (3b) zanedbať vzhladom k členu (3a) a zostane nám reku
rentná schéma

„- Emy)a =o (4a)
VNA1T VNT ax.A ; (4b)

TN41= TN+ VN- (4c)

a je to schéma, ktorů móžeme jednoducho naprogramovat do počítača
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t x(t) vít) alt)

F(x)

to=0 T VA 003—F(x,)

—=70 F(x)
t.=28 x, A vz=v, +a,.A a, = =

F(x)
t,=3.8 X35 X2+ Vy.8 V435V3+ 02.8 a, = —

F(xylti=N.2| xy=Xu1?Vy-4+A =Vy-4*Oy-1"8 03—
Obr. 2

a postupne „„kráčať““z času ty do času fx= t9+ A,..., tW44=dy +4,
atd.

Rekurentné vzťahy (4) móžeme znázorniť na schéme ukázanej na
obrázku 2. V prvom stípci uvádzame vždy čas, v druhom polohu
telesa, v trefom jeho rýchlosť a vo štvrtom zrýchlenie. Šípky naznačujů
smer výpočtu.

V nasledujúcom odstavci napíšeme program pre snáď najjednoduchší
pripad jednorozmerného pohybu pod vplyvom sily závislej od polohy
telesa — pre harmonický pohyb kmitavý a v trefom odstavci napíšeme
program pre pohyb planéty v gravitačnom poli Slnka.

2. RIEŠENIE LINEÁRNEÉHOHARMONICKÉHO POHYBU KMI
TAVÉHONA POČITAČI

Ak teleso (napriklad závažie zavesené na pružine) vykonáva malé
kmity okolo rovnovážnej polohy, potom sila je priamoúmerná výchylke
z rovnovážnej polohy a má opačný smer. Platí teda:

F(x) = —k.zr,
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kde z je výchylka (z rovnováž. polohy) a k je tuhosť pružiny. Použitím
pohybového zákona F(r) = m a dostaneme

a=- (k) = —wežL,m.

m k ,
kde smezaviedlinovýsymbolw -| (o sanazývakruhováfrekvenciam
oscilátora). Pretože a, ©sů funkciami času, máme

alt) = —eo* x(t)

a túto pohybovů revnízu móžeme jednoducho riešiť na počítači. Schéma
daná rovnicami (4) teraz bude takáto:

2 TNaN = -—0 —ě (5a.)m

VNA1= VN+ av. .A, (5b)

TN41 Z TNOT VN. A. (5c)

Aby sme úlohu mohli riešiť, musíme poznať počiatočné podmienky:
polohu z%v čase f$ — 0 a rýchlosť vy. Priíslušné zrýchlenie bude

— 2

Musímesi zvolit „dížku kroku“ A. Po prvom kroku takto máme

Vi=V% -+ m A,

Ti = Ta+ 4.4, (6)
h=h+A

a ďalej už móžeme použiť vzťahy (5) pri N — 1 a kráčať postupne dalej.
Zavedieme označenie (najprv napíšeme veličinu tak, ako sme ju ozna
čovali doteraz a v zátvorke jej meno vo FORTRANE):
t+(TPOC), x(XPOC), vy(VPOC), «(OMEG), A(DELT) a symbolom
N KROK označíme počet krokov, ktoré má počítač urobiť. Vyberieme
hodnoty parametrov (všetko v súůstaveSI) napríklad takto:

TPOC = 0.0

XPOC = 0.0

VPOC = 1.783 (7)
DELT = 0.01

NKROK ==585

Teraz urobíme prvý krok.
X(1) = XPOC + VPOC+DELT
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V(1) = VPOC — OMEG++2+XPOC+DELT (8)

T(1) = DELT

Ďalej naprogramujeme žiadaný počet krokov:
DO 100 I — 2, NKROK
IH =I-—1

X(I) = X(IH) + V(IH)+DELT

V(D = V(IH) — OMEG++2+X (IH)*DELT (9)

T(D = T(IH) + DELT
100 CONTINUE

Napokon podla toho ako je riadená tlač, požiadame počítač, aby vy
tlačil výsledky. Skupiny pokynov (7), (8), a (9) sú takmer úplným ma
lým programom. To, čo sme vynechali, sů úvodné inštrukcie pre po
čítač, deklarácie polí X, V, T a prípadne ďalšie informácie. Programovať
harmonický pohyb na počítači je tak trochu hriech, lebo je to úloha,
ktorá má dobre známe presné a jednoduché riešenie. Jej užitočnosť je
však v tom, že mnoho podobných úloh, ktoré majú velmi komplikované
analytické riešenia, alebo ich riešenia možno dostať len numericky, sa
rieši úplne analogicky. Napriklad pri sile typu

F(x) = —kiz + koxž — kzx?

dostaneme numerické riešenie len malou zmenou programu. Ak vám už
pracuje uvedený jednoduchý program, skúste si urobiť tieto zmeny.

Treba ešte zdórazniť, že metóda, ktorů sme tu uviedli, je síce jedno
duchá -a vystihuje to, ako pracujů Newtonove zákony, ale zďaleka to
nie je najefektívnejšia metóda pre riešenie danej úlohy. Ale o efektív
nosť sme sa tu ani nesnažili.

3. POHYB PLANÉTY V GGRAVITAČNOMPOLI SLNKA

Teraz sa pozrieme na trochu zložitejší priklad, ktorý budeme riešiť
podobným postupom.
Sila posobiaca na planétu v gravitačnom poli Slnkaje

F= —xr P,
kde « —gravitačná konštanta

M = hmotnosť Slnka
m — hmotnosť planéty
r —=polohový vektor planéty v sůradnej sústave so stredom v stre

de Slnka.
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Zrýchlenie dostaneme
F
m

Ak pohyb prebieha v rovine r, y, potom máme pre zložky zrýchlenia:

Gx(ť)= Fr K, (10a)X *

Ma“ 9
Ak ešte označíme symbolom A krok v čase, bude rekurentná schéma,
konštruovaná podobne ako vyššie, takáto:

x(t + A) = x(i) + vslt)
y(t + A) =y() + vylt)
z(t + A) = valt)+ a4(t).A,

vylt + A) = vylt) + aylt).A, (11)

art + A) = —xM[x*(t+ A) + y*(t+ AJ „x(t + A),

avlt + A) = —xM[x*(t+ A) + y*ít+ A) .ylt + A),

pričom «.M — 6,664.. 1,991 . 10" m*s“?.
Schéma (11) nám umožňuje kráčať z hodnot v čase f k hodnotám v čase
£+ A, ako to bolo v predchádzajůcom príklade, ak si najprv zvolíme
vhodné počiatočné podmienky.

Pri praktickom počítaní je rozumné vybrať si jednotky tak, aby sme
nemali v programe ani velmi velké, ani velmi malé hodnoty. V prípade
pohybu Zeme okolo Slnka je dobré uvedomiť si, že typické jednotky
pre čas a dížku sú dané týmito veličinami:
1 rok x 3,14. 107 s
Yo= vzdialenosť Zeme od Slnka x 150 10*m.
Preto je vhodné vziať za jednotku času 107sekůnd a za jednotku vzdia
lenosti 10" metrov. V týchto jednotkách bude napriklad «. M =

—33

= 6,664.1,991.1019.oc = 6,664.1,99]1 našich jednotiek. Počia
točné podmienky móžeme vybrať takto:

A,
A,

d

Yo — 0,0,

X9— 1,5. 10" m = 1,5 našich jednotiek ,
7 —0,0,

2x. Zr. 1,5
T- = našichjednotiekK0 rok 3,14
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a potom už móžeme počítat a zvoliť si napríklad A — 107%našich jed
notiek.

Program tu už nebudeme podrobnejšie rozpisovať, lebo je vždy naj
lepšie počítat podla programu, ktorý si napíšete sami.

4. ZÁVER

Účelom tohoto článku bolo ukázať, ako možno na počítači riešiť
pomerne jednoducho aj zložité dynamické úlohy. Domnievame sa, že
počítačové príklady podobného typunaozaj vystihujů spósob, akým
„pracujúů“ základné zákony mechaniky a navyše na počítači tiež občas
platí: „Čo sa v mladosti naučíš, neskór ako by si našiel.“

Neutronové hvězdy v novém světle

RNDr. RENÉ HUDEC,Astronomický ústav ČSAV

Prudký rozvoj rentgenové astronomie v posledním desetiletí umožnil
přímé pozorování jinak těžko dostupných kosmických objektů, zejména
neutronových hvězd a ostatních závěrečných fází hvězdného vývoje.

Ačkoli jsou neutronové hvězdy pozorovány teprve v poslední době,
teoreticky byla jejich existence předpověděna již před téměř 50 lety.
Přispěla k tomu především jaderná fyzika v roce 1932 objevem částice
hmotností shodné s protonem, ale bez náboje — neutronu. V témže
roce vyslovil sovětský fýzik L. D. Landau na základě tohoto objevu
hypotézu o existenci superhustých hvězd. Podle teorie mohou tyto
objekty vznikat z normálních hvězd v závěrečné fázi jejich vývoje
gravitačním hroucením, kolapsem.

Neutronové hvězdy proto zaujímají důležité místo ve hvězdném
vývoji, který probíhá směrem od nižších k vyšším hustotám. Hvězda
vzniká z řídké mezihvězdné hmoty a její zhušťování se přechodně zpo
malí zapálením jaderných reakcí v jejím nitru. S tím spojený vzrůst
energie a tlaku vede k expanzi hvězdy do té míry, že gravitační pů
sobení je v rovnováze s rozpínavým tlakem plynu. Po vyhoření ja
derného paliva je kontrakční proces završen a podle hmotnosti objektu
vede ke vzniku bílého trpaslíka, neutronové hvězdy nebo černé díry.
Podle teorie nemůže být hmotnost bílého trpaslíka větší než asi 1,4
hmotnosti Slunce (M5), neutronové hvězdy než asi 2,5 M5; hmotnost
černé díry není omezena. Zatímco u bílého trpaslíka s průměrem při
bližně 10000 km činí jeho střední hustota 5x10“ g.cm-*, je tomu
u neutronové hvězdy při typickém průměru 20km již 5x10 g,cm“*.
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Podle současných představ vznikají neutronové hvězdy v prvé řadě
z hvězd střední hmoty, které mají na počátku zažehnutí jaderných
reakcí mezi 4 až 8 Mg. Ke konci nukleárního hoření prodělá taková hvěz
da gravitační kolaps, při němž se její jádro zhroutí do sebe a stane se
neutronovou hvězdou, zatímco obálka je explozí odvržena a pozorujeme
ji jako supernovu. Při kolapsu k neutronové hvězdě vzroste hustota
a tlak natolik, že dojde k inverznímu beta-rozpadu a z elektronů a pro
tonů tak vznikají neutrony. Ideální neutronová hvězda by tedy měla
být složena z čisté neutronové hmoty. Ve skutečnosti však je stavba
neutronové hvězdy složitější. Na povrchu je totiž hmota relativně
„normální“, tj. skládá se převážně z atomových jader a elektronů;
směrem dovnitř se s rostoucím tlakem stávají jádra stále bohatší na
neutrony a konečně látka přechází ve směs neutronů, protonů a elektro
nů se stále rostoucím podílem neutronů. Ještě hlouběji jsou za extrémně
vysokých hustot přesahujících 7x 10'*g,cm“* energie neutronů tak
vysoké, že při srážkách vznikají hadrony-mezony a baryony. O stavu
nejvnitřnějšího hadronového jádra nevíme praktický nic — jaderná
fyzika není stále ještě dostatečně propracována pro případ nejvyšších
energií a hustot.

Z předpokládaného procesu zrodu neutronové hvězdy lze přímo od
vodit některé vlastnosti vzniklého objektu. Při vzniku neutronové
hvězdy se musí především zachovávat rotační moment hybnosti a
magnetické pole původního objektu. Při prudkém zmenšení rozměrů
hvězdy to znamená, že musí dojít k velkému zkrácení rotační periody
a k vzrůstu intenzity magnetického pole. Obojí je přitom úměrné změně
čtverce poloměru objektu, takže se perioda může zkrátit a intenzita
magnetického pole zvýšit při typickém poloměru původní hvězdy 5.10*
km zhruba o faktor 10. Nově zrozená magnetická hvězda musí tedy vel
mi rychle rotovat a bude mít mocné magnetické pole.

K prvnímu pozorování neutronové hvězdy a ověření teoretických
vývodů došlo v roce 1968 při objevu nových vesmírných objektů, rá
diových pulsarů, které vysílají mimořádně pravidelné impulsy rádio
vého záření. Dnes známe již přes 300 rádiových pulsarů s pulsními
periodami mezi 33 milisekundami a 3,7 sekundami a víme, že se nejedná
o nic jiného než o rychle rotující neutronové hvězdy. Krátce po objevu
rádiových pulsarů přibyl objev pulsarů rentgenových, tj. objektů vysí
lajících zcela pravidelné impulsy v rentgenovém oboru. Dnes jich známe
již přes 20 s pulsními periodami mezi 0,7 s a 835 s — a opět víme, že se
jedná o unikátní pozorování rotujících neutronových hvězd. Rentge
nová pozorování otevřela novou etapu ve výzkumu neutronových hvězd,
neboť umožňují přímé studium řady vlastností těchto objektů, zejména
tam, kde je neutronová hvězda jednou ze složek rentgenové dvojhvězdy.
V roce 1976 bylo na základě rentgenové spektroskopie poprvé změřeno
magnetické pole neutronové hvězdy, a to objektu Herkules X-1, iden
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tického s optickou proměnnou hvězdou HZ Herculis v souhvězdí Her
kula. Indukce magnetického pole tohoto objektu činí přibližně 6 10%
teslů a odpovídá tedy zcela předpovědím teorie.

Výzkum neutronových hvězd pokračuje jak v teorii, tak i v praxi.
Řada pozorování neutronových hvězd v rentgenových dvojhěvzdách
umožňuje upřesnit hmotnosti těchto objektů a odhalit jejich další
charakteristiky. Výzkumu neutronových hvězd věnuje současná astro
fyzika velkou pozornost a není divu, vždyť se jedná o jednu ze zákoni
tých závěrečných fází vývoje hvězd. Pochopením neutronových hvězd
se proto rozšíří i naše vědomosti nejen o vývoji hvězd, ale i hmoty ve
vesmíru vůbec.

z dějin exaktních věd

Gaussovy polohy v magnetickém poli

JOSEF KOTYK, Pardubice

Nauka o magnetismu se vyvíjela až do počátku XIX.století zcela
samostatně. První hypotéza (domněnka) o původu magnetismu v mag
netických látkách byla fluidová. Magnetické účinky permanentních
(stálých) magnetů jsou podle ní vyvolávány dvěma nehmotnými fluidy,
kladným a záporným, soustředěnými v severním a jižním pólu magnetu.
Okolnost, že různé magnety jeví nestejně mohutné účinky, vedla k před
pokladu, že magnetismus je fyzikální veličinou, a k zavedení pojmu
množství magnetismu. Pro silovépůsobeníFmezibodovýmimagne
tickými množstvími m, m' ze vzdálenosti 7 uveřejnil francouzský fyzik

Ch. Aug. Coulombroku 1785zákon F =k. Z 5— » ověřený pokusněy

(obdobně jako v elektrostatice). Konstanta úměrnosti k závisí na pro
.. l . . . V ?

středí;píšemeji ve tvaru k = vm kde u je permeabilita prostředí.T

Sílu, kterou působí magnetický pól mna jednotkové magnetické množ
ství v určitém místě magnetickéhopole, nazýváme intenzitou H mag
netického pole v příslušném místě; ve vzdálenosti r platí tedy H =
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F Loom +, 13 pí
= Ar a Je-limagneticképolevzbuzenoněkolikabodovými
póly, lze jeho intenzitu nalézt vektorovým sečtením všech intenzit částeč
ných, pocházejících od jednotlivých pólů; mluvíme pak o skládání
magnetických polí.

Za příklad stanovíme intenzitu magnetického pole tyčového magnetu
v tzv. polohách Gaussových.*)Pro zjednodušení úvahy nahradíme daný
magnet redukovaným magnetem, v němž si myslíme všechen
magnetismus soustředěn ve dvou bodových pólech ——-m,—m, vzdále

5

ných od sebe asi S skutečné délky magnetu.

I. První poloha Gaussova.

Intenzita magnetického pole v bodě O,, ležícím na ose 0, (na prodlou
žené spojnici pólů) ve vzdálenosti r od středu magnetu (viz obr. l),
jest

m —m+ ;
4 r L 4 r+

O 2mlr M můr= r = =.
4nu.„Z 2TU.1241JE4 4rž

Jestliže délka magnetu l je vzhledem ke vzdálenosti r malá, lze výraz
> v: Poa 43

A vůči / zanedbat. Součin ml —M udává velikost magnetického mo

HI =

mentu magnetu. Vychází tedy

HL Mr m M |
— Zmuť? 2TUuT“

1) Německý matematik a fyzik Karl Friedrich Gauss (1177 až 1855) se
zasloužil o matematické zpracování teorie zemského magnetismu. Metoda
z roku 1832, jak lze určit horizontální složku zemského magnetismu, po
chází rovněž od něho. Donedávna byl gauss (značka G) používán jako jed
notka magnetické indukce B = uH, kde u je permeabilita prostředí; 1 G =
= 10-*T.
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Obr. 2

II. Druhá poloha Gaussova.

O intenzitě HII magnetického pole v bodě O, ležícím na ose 0, (kolmé
k délce magnetu) ve vzdálenosti r od jeho středu S (viz obr. 2), platí

HW——r
HUH,=l -+3

neboli

z čehož

pu ml = M
pe|ž pe

arar +a) srdejh+4)|

a konečně (opět pro / < r) HH — Arurš :

wles
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Shrneme-li dosažené výsledky, shledáváme:
Intenzita magnetického pole v II. poloze Gaussově je při téže vzdále

nosti od středu magnetu poloviční než v poloze I.:
1HU—HI
o H

Intenzity magnetického pole vzbuzeného oběma póly magnetu ubývá
v obou Gaussových polohách do dálky (vždy za předpokladu !/< 7)
s třetí mocninou vzdálenosti.

Čtenáři mohou však namítnout, že úvahy tohoto druhu nepřihlížejí
k novější interpretaci magnetických jevů. Orstedův?) objev magnetic
kého pole elektrického proudu (v letech 1819a 1820)a práce Faradayovy
i Ampěreovy vyvrátily představy o existenci nějaké zvláštní hypote
tické magnetické substance. Hypotéza fluidová byla proto opuštěna.
Dnes víme, že zdrojem magnetismu, tj. schopnosti vzájemného působení
látky a magnetického pole, jsou proudové smyčky, představující krou
živé pohyby elektronů kolem atomového jádra. Pojem magnetického
množství tedy reálně neexistuje. To nám ovšem nebrání užívat tohoto
pojmu jako pomocného a s jeho pomocí vysvětlovat mnohé úkazy
u permanentních magnetů jednodušeji. „Skutečné je všechno, co lze
vyjádřit matematicky,““ říkal Galilei. Magnetické množství, vázané na
póly magnetu, zůstává pak skutečně pouhým a velmi vhodným před
pokladem početním.

Za profesorem Aloisem Urbanem

Dne 9. ledna 1981 zemřel v Praze po dlouhé a těžké nemoci RNDr.
Alois Urban, profesor strojní fakulty Českého vysokého učení technic
kého (ČVUT) v Praze. Byl pilným vědeckým pracovníkem v oboru
geometrie, zkušeným učitelem, významným funkcionářem Jednoty
československých matematiků a fyziků (JČSMF), dobrým a milým člo
věkem. K jeho mnoha zásluhám patří také dlouholetá práce při řízení
našich Rozhledů, jimž věnoval mnoho času a píle; proto připomínka
jeho života a díla patří i na stránky našeho časopisu.

s) Dánský fyzik Hans Christian Orsted se narodil v témže roce 1777 jako
Gauss; zemřel roku 1851. K jeho poctě se jednotka intenzity magnetického

pole v minulosti jmenovala oersted (značka Oe); 1 Oe —vr 10* Am“'.

406



Alois Urban se narodil 9. října 1912 v Ústí nad Orlicí, studoval na
reálce v České Třebové, kde maturoval v roce 1931. V letech 1931 až
1935 studoval na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze,
kde získal aprobaci pro vyučování matematice a deskriptivní geometrii
i doktorát přírodních věd (RNDr.). Po krátkém působení ve funkci vě
deckého pomocníka na ČVUT vyučoval od r. 1937 na středních prů
myslových školách až do doby, kdy byl za druhé světové války „totálně
nasazen““ (jak se tehdy říkalo) do práce v továrně; i tam učil v tovární
učňovské škole a na večerní průmyslové škole. Po osvobození Českoslo
venska byl asistentem na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy,
kde pracoval až do jmenování docentem v roce 1951; od roku 1954 byl
profesorem deskriptivní geometrie na strojní fakultě ČVUT v Praze,
vedoucím katedry matematiky a deskriptivní geometrie a od roku 1964
vedoucím katedry deskriptivní geometrie, na níž pracoval až do svého
odchodu do důchodu v roce 1979.

Při své bohaté činnosti pedagogické, vědecké a publikační věnoval
profesor Urban mnoho času práci v JČSMF. Mimojiné byl v letech 1942
až 1951 členem redakční rady (tehdy dvou až čtyřčlenné) našeho časo
pisu, který vydávala Jednota s názvem Rozhledy matematicko-příro
dovědecké. Publikoval zde řadu článků a mnoho úloh z matematiky
i z deskriptivní geometrie, pomáhal mladým autorům, upravoval jejich
články i řešené úlohy apod.; byla to práce velmi záslužná, neboť po
zákazu vydávání vědeckého Časopisu pro pěstování matematiky a fy
ziky (v létě roku 1941) byly Rozhledy jediným českým časopisem věno
vaným matematice a fyzice. Po válce se profesor Urban účastnil také
tvorby učebnic matematiky a deskriptivní geometrie pro střední školy;
jeho nejzávažnější knižní publikací je však dvojdílná vysokoškolská
učebnice Deskriptivní geometrie (první díl z r. 1965, druhý z r. 1967)
určená studentům strojních, elektrotechnických a hornických fakult.

Profesor dr. Alois Urban přispěl podstatně k výchově velikého počtu
našich inženýrů, vykonal mnoho při výchově mladých vědeckých pra
covníků i při popularizaci matematiky, mimo jiné i svou několikaletou
prací v Rozhledech. Jeho jméno ani jeho práce nebudou zapomenuty.

Eml Kraemer
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Druhy útvarů, které mají každé dva prvky shodné

Znáte takové druhy útvarů? Věřte, či nevěřte, ale ony existují, vy
znáte jejich názvy. Jen se vás na ně asi nikdo takto neptal, proto jste si
jejich vlastnost plně neuvědomili. Zapamatujte si je díky obrázkům:

r Každédvěpřímky—4 jsoushodné.
ADS v + v vw

CAŠYw Každédvěpolopřímky
jsou shodné.

Každé dvě roviny
jsou shodné.

K

A > L Každédvěpoloroviny
jsou shodné.

a Každé dva pravé úhly
U M jsou shodné.

ALAMaNení náhodou, že jde o neomezené útvary; výčet lze rozšířit ještě
o poloprostory, vnitřky polopřímek, vnitřky polorovin, vnitřky polo
prostorů. Dovedete si představit přemístění jednoho útvaru uvedeného
druhu na jiný útvar téhož druhu * Pokuste se o to.

Vymyslete si další druhy útvarů, které mají všechny své prvky shod
né. Koumáci v mých třídách už přišli na jednobodové množiny, na sjed
nocení vnitřku poloroviny a jedné polopřímky na její hranici atd. atd.
Popusťte uzdu své fantazii.

Š.J.
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Matematické hrátky - VI.

RNDr. MILÁN KOMAN, CSc., UK Praha

Když se naši známí Honza, Jirka a Pepa vrátili domů, zjistili, že
večer uvádějí v televizi reprízu filmu „Čtyři sluhové a čtyři mušketýři“.
Byly prázdniny, proto se mohli oba hoši na film dívat bez problémů.

K nedořešenému problému o měření vzdáleností pomocí tachometru
s větší přesností než 1 kilometr se naše trojice už toho dne nedostala.
Honza si na problém vzpomněl až druhý den odpoledne, když pomáhal
s Jirkou umývat auto.

„Tati, ty jsi říkal, že můžeme i pomocí tachometru určit vzdálenost
s menší chybou než 1 kilometr. To mi, prosím tě, vysvětli, jak je to
možný, když jsou na tachometru jen celá čísla.““

„Strejdo, tys říkal, že je v tom nějaká pravděpodobnost,“ připojil se
k Honzovi Jirka.

„Až budeme hotovi, tak si o tom popovídáme,““navrhl Pepa.
Za chvíli jsme mohli sledovat, jak všichni tři sedí u stolu, cosi kreslí

a horlivě diskutují.
„Nevím, jestli si vzpomenete, že jsme při včerejší zpáteční cestě na

začátku Nové Vsi minuli, kromě značky začátku obce, ještě jednu in
formační tabuli,“ zeptal se Pepa.

„Já vím, značku — restaurace ve vzdálenosti 500 metrů,“ vzpomněl
si hned Honza, který už touto cestou projel mnohokrát.

„Správně. A toho jsme právě mohli využít,““ prohlásil Pepa, ale ja
koby na svou omluvu dodal: „Jenže já sám jsem si to uvědomil včera
příliš pozdě, než abychom toho mohli opravdu využít.“

Jirka nakreslil pohotově obrázek (obr. 1).
„Jestli si dobře pamatuji, ukazoval na začátku obce tachometr 282

kilometrů,““ pokračoval Pepa. „„Nevímvšak, kde naskočil údaj 283.“
„Jsou dvě možnosti,““uvažoval nahlas Jirka. ,„Buď ještě před restau

raci, nebo až za ní.“
„„Anebopřímo u ní,“ zdůraznil Honza, který byl v duchu rád, že může

také on jednou opravit Jirku.
„Máš pravdu,“' souhlasil Pepa. „„Aleprotože pravděpodobnost této

třetí možnosti je ve srovnání s prvními dvěma možnostmi prakticky
nulová, stačí uvažovat jen dvě možnosti.“

„„Aco zákon schválnosti,““ bránil se Honza.
„Jenže zákon schválnosti je zákon schválnosti. A ten nejde nijak vy

počítat,““vpadl do debaty Jirka.
„Když už jsme u toho, jak říkáte, zákona schválnosti, tak je to asi

takhle,“ ujal se úlohy rozhodčího znovu Pepa. ,„Jsou věci, v matematice
říkáme jevy, které, přestože mohou nastat, mají pravděpodobnost
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nulovou. A jestliže nastane jev s nulovou pravděpodobností, pak za
jeho příčinou můžeme považovat ten váš zákon schválnosti. Příkladem
je právě ta tvoje třetí možnost, Honzo.“

„No jo, když ty dovedeš s tou tvou pravděpodobností všechno odů
vodnit,““ bručel nespokojeně Honza.
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„Tak, abys byl spokojen, můžeme tu druhou a třetí možnost spojit.
A teď si to načrtneme,““ zakončil hádku Pepa.

Chlapci už zase společně načrtli dva obrázky (obr. 2, 3), na kterých
vyznačili místa se změnami tachometru a bod 282,5. (Ze včerejška
věděli, že na konci vesnice ukazoval tachometr 284 km.)

„„Vprvním případě je tedy (obr. 2)
l<a<25

a ve druhém (obr. 3) l5<a<3,
prohlásil Jirka a na důkaz svých slov doplnil obrázky kótami.

Ale Honza, který už od začátku měl o-výsledku této metody své
pochybnosti, projevil další nespokojenost: „Tak za prvé —i když využi
jeme včerejšího výsledku, že 2 < a < 3, moc daleko se nedostaneme.
V prvnímpřípadě to ještě ujde, protože meze se přiblížía máme 2 < a <
< 2,5, ale ve druhém případě zůstane 2 < a < 3 (obr. 4a, 4b). A za
druhé, co v případě, že si nemůžeme pomoct tou restaurací ?“

Jirka musel uznat, že Honza má.pravdu a proto raději mlčel.
c„Vidím, že máme v tobě, Honzo, dneska silného protivníka“ usmál

se Pepa a pak pokračoval.
„Nejdříve ke tvé druhé námitce. Představte si, vyjedeme stejnou

cestou mnohokrát, řekněme 100krát. Kolikrát naskočí nové číslo na
tachometru, než ujedeme tu polovinu kilometru od začátku obce k res
tauraci ?“

„To je jako s těmi kuličkami v našem sáčku,““pochopil Honza, kam
táta směřuje. S velkou pravděpodobností asi v polovině případů. Tedy
asi 50krát nebo o něco málo více nebo méně.““

„Správně, a přitom je úplně jedno, jestli tam ta restaurace je nebo
není. Zkrátka asi v polovině případů naskočí nové číslo nejpozději do
jedné poloviny kilometru po průjezdu začátkem obce,““pokračoval Pepa.

„Takže ta restaurace je zbytečná,““zajásal znovu Jirka.
„A k té první námitce to musíme vzít ještě jednou z trochu jiného

konce,“ ujal se znovu slova zkušený Pepa.
„A nyní si představte, že délka vesnice je například mezi dvěma

a dvěma a půl kilometrů.“
„Lo znamená,že 2 <a <2,5.“
„Správně, Honzo. A jaký bude rozdíl mezi údaji na tachometru na

začátku a na konci obce! Ty si vezmi, Honzo, třeba případ, kdy nové
číslo naskočí po více než půl kilometru po začátku vesnice, ty, Jirko, si
vezmi ten druhý případ,“' rozdělil úkoly Pepa. Oba chlapci hned načrtli
své situace (obr. 5).

„Dva, tati,““ zjistil snadno Honza. Jirkovi to trvalo o něco déle, pro
tože musel rozlišit dva případy: „Někdy dva a někdy taky tři. Podle
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toho, jak brzy naskočí od začátku obce na tachometru nové číslo. Když
brzy, je rozdíl tři, když později, může být rozdíl dvě.“

„„Výborně,““pochválil je strejda Pepa. „„Ateď dávejte dobrý pozor.
Projede-li auto obcí například 100krát, pak asi v polovině případů na
stane situace, kterou znázornil Honza, a v polovině případů vždy ně
která ze situací, kterou má Jirka.“

„To znamená, že více než v polovině případů je rozdíl 2 a v méně než
polovině případů je rozdíl tři“ pochopil správně Jirka, kam míří strejda
Pepa.

„„Ano.A můžeme usuzovat 1 obráceně,““ pokračoval strýc: „Jestliže
rozdílů dvě je podstatně více než rozdílů tři, je s velkou pravděpodob

l
ností délka obce v rozmezí od 2 do 2% Je-li naopak více rozdílů tři,

l
je pravděpodobně délka obce v rozmezí od 2 ? do 3.“

„Lo se dalo čekat,““neodpustil si Honza.
„„Ano,čekat se to dalo, ale jenže tys to nečekal a Jirka taky ne. To

byl stejný případ jako kdysi případ s Kolumbovým vejcem,““definitivně
uzavřel debatu Pepa.

Jistě sami už uhodnete, jak by byla asi dlouhá obec, kdyby například
rozdíl údajů na tachometru na začátku a konci vesnice byl 16krát
6 a llkrát 5.
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Hlavolam s klíčem

JOSEF SVOBODA,Třebíč

Další z řady snadněji řešitelných hlavolamů, který si můžete sami
vyrobit, je „„Klíč““.Vložíte-li- do jeho výroby i vlastní vynalézavost,
bude mít jistě i svou estetickou hodnotu (obr. L).

Obr. 1

Podle vlastního vkusu můžete změnit tvar klíče, srdce můžete na
hradit jiným předmětem, který má tvar rámečku, musí však být tak
velký, aby nebylo možno klíč přes něj převléci. Hlavolam můžete vy
robit z různých materiálů, záleží na vašich možnostech a trpělivosti,
hodí se dřevo, kov i umělé hmoty.

Úkolem řešitele hlavolamu je uvolnit klíč. Obr. 2 ukazuje postup,
kterým se toho dosáhne, opačným sledem operací klíč zase navlékneme
na šňůrku mezi podkovu a srdce.

Příště získáte návod na výrobu něčehosložitějšího.
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Obr. 2

Jak porozumět řeckolatinským termínům - Il.

JIŘÍ PECH, gymnázium Praha 3

V minulém čísle jsme si řekl, že k tomu, abyste sami porozuměli
cizojazyčným termínům i po stránce jazykové, potřebujete alespoň to
nejzákladnější poučení o tvoření slov z latinského a řeckého základu.
Dnes si tedy povíme jednak všeobecně něco o původu termínů, jednak
o problémech vznikajících při počešťování slov.

Slova původu řeckého nebo latinského přešla do češtiny buď přímo
z těchto jazyků (,fyzika“ z řeckého „fysikos“ — „přírodě příslušný“
„fotometrie““ z řeckého „fós, fótos“ = „světlo“ I- „„metron““ — „,„míra““
„deviace“ od latinského ,„„devio,-are“ — „,sejít s cesty““) nebo prostřed
nictvím jazyků jiných. Z hlediska vývojového je sice vliv zprostředku
jícího jazyka velmi důležitým mezičlánkem pro filology, vy se však
můžete spokojit slovníkem latinským a řeckým. Např. slovo „,reportér“
je z anglického „reporter“, „reportáž“ z francouzského „reportage“,
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„porto““ (== poštovné) z italského ,„porto““; u všech tří uvedených vý
razů je však prapůvodem latinské „,porto, -are““ —=„nosit“

Některé dnes používané termíny byly již ve slovní zásobě klasické
řečtiny a latiny, ať už ve významu širším nebo úže vymezeném, jiné
vznikly a stále vznikají jako novotvary, zpravidla svým významem
úzce specializované. Například latinské přídavné jméno „rationalis““
(čti „„racionális““)existovalo již v klasické latině a znamenalo „,početní,
rozumový“ Je od podstatného jména „ratio““, jehož hlavní významy
byly „„počet,výpočet, seznam; záležitost obchodní, obchod, prospěch;
poměr, vztah, ohled; způsob, řád; rozum, rozvaha; důvod, důkaz, mi
nění; obor, systém, věda““ Ale běžný matematický termín „racionální“
vyšel jen z významu „„poměr,vztah““ Na druhé straně antika neznala
ani „integrál“ ani „„diferenciál““;tyto výrazy vytvořil až G. W Leibniz
(1646—1716) od latinského „integer“ == „„netknutý, neporušený, celi
stvý“ a od „„differo““== „„išit se“

Musíte také mít dostatečnou představu, jakou grafickou podobu mělo
přejaté slovo v původním jazyce, abyste je ve slovnících vůbec našli.

Česká abeceda je prakticky shodná s abecedou latinskou jak sledem
písmen, tak jejich výslovností. Nutno však upozornit na české „Kk“,
které je přepisem latinského „,c““,ve shodě s latinskou výslovností
(kapacita ““od „„capax, -acis““, kulminovat““ od „,„culmen, -inis“).

Česká slabika „ci“ buď odpovídá latinské slabice ,,ci““(,,decimální“
od latinského ,,decimus““)nebo je — opět ve shodě s latinskou výslov
ností — přepisem latinské slabiky „,ti“, za níž následuje samohláska
(české „stacionární“ od latinského „,statio““),Často se vyskytující la
tinská koncovka „-tio“ dává českou koncovku „-ce“ (,,proiectio“ —
„projekce“ „„ficatio“ — „-fikace“).

Česká skupina hlásek „„kv““je přepisem latinského zápisu „„gu““(,„kvan
tita“ — „guantitas“, „kvadrát“ — „guadratus““); jejich výslovnost vás
snadno přivede na správné místo ve slovníku. Právě tak české „j““před
samohláskou najdete v latinském slovníku pod „i“ (,disjunkce“ —
„disiunectio““).

Největší potíže vám však může způsobit samohláska „,e““.Buď totiž
odpovídá latinskému „,e““(,,„decimální““—,,decimus““)a řeckému krátkému
„e“ — epsilonu (české ,,dekadický“ od řeckého „,dekas““), případně
dlouhému ,,é“ — étě (,,elektřina““ — „,élektron““), nebo —-a to si musíte
zvlášť dobře pamatovat — latinské dvojhlásce ,,ae““,která se vyslovo
vala jako dlouhé „6“ (,„koherence““ od ,„,„cohaereo““).Kromě toho řecké
dvojhlásky „ai“ a „oi“ zpravidla dostaly nejprve latinskou podobu
„ae“ a ,,oe“, z nichž pak vzniklo české „6“ (řecky „sfaira““ — latinsky
„sphaera“ — česky „,sféra““; „„geodézie““z řeckého „,„géo““+ „„dalomai““).
Pokud si toto neuvědomíte, asi slovo ve slovnících vůbec nenajdete,
(zvláště je-li takové ,,e“ na začátku slova, protože je hledáte pod E,
zatímco je pod A nebo pod O (,,emitovat““ pod latinským „,emitto“,
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„ekvátor“ pod „„aeguus“, „éter“ pod řeckým „aithér““, „ekonom“ pod
„„oikonomos“).

Ještě zbývá upozornit vás na přepis zdvojených souhlásek. Když se
v češtině přepisují hláskou jedinou, nevzniká problém, jde-li o hlásky
uprostřed slova (české „emise“ z latinského ,„,emissio““).Nesnáze, ba
i omyly nastanou však tehdy, jestliže latinské zdvojené souhlásky vznik
ly asimilací (spodobou) předpony. Koncová souhláska předpony se
totiž změnila už v latině pro snazší výslovnost v podobu souhlásky,
která stála hned za ní. Vznikla tak dvojice stejných souhlásek, které
nynější český pravopis přepisuje souhláskou jedinou.

latinská slova česká slova
ad-traho attraho atrakce
con-rigo corrigo (correctio) korekce
con-ligo colligo (collectum) kolektor
in-mergo immergo (immersio) imerze

Ošidná je rovněž situace u slov začínajících samohláskou „,a““.Existuje
totiž jak latinská předpona „,„ad-“(— k, u), tak „„ab-“ (— od). Jenomže
obě tyto předpony po různých jazykových pochodech nabývají v českém
přepise jednotnou podobu ,,a-“ (,,ad-similis“ — „„assimilis“ — „,asimi
lovat““; „„ab-verto“ — „„averto“ — „„averze““).Kromě toho ještě může
být „,a-“ původu řeckého, kdy vyjadřuje zápor (srov. amorální, atypic
ký).

Jak vidíte, je nutno občas hledat správný výklad. Například ve slově
„asociace“ předpona ,,a-“ vznikla z latinského „„ad-“ (— k, u); ad-so
ciare — associare (— přidružovat) — asociace (— přidružení), asociativní
(= sdružovací). Naproti tomu ve slově „asociální“ je předpona „a-“
původu řeckého s významem záporu; tedy „„asociální“ — „„nesociální“.
Výraz „afinita“ (latinsky finis — mez, hranice) však neznamená „stav
bez hranic, nekonečno““, nýbrž „,„to,co je u hranic, co sousedí; příbuz
nost““, protože zde „,a-““je z „„ad-““(— k, u). Slovo „,aferentní““ by mohlo
z jazykové stránky znamenat 1. „„odnášející“ (od „„abfero“ — „„afero“),
2. „přinášející“ (od „„ad-fero“ —-„,affero““), 3. „„nenosící, nepřinášející“
(od „„afero““).V praxi má ovšem jenom význam „„přinášející, dopravu
>7 PCCjicí“.

Obdobné změny vyvolané asimilací se objevují u latinských předpon
„in-““ a „„con-“ a u řecké „„syn-“:

latinská či řecká slova česká slova

in-legalis ilegalis ilegální
in-realis irrealis ireální
con-lego collego kolektor
syn-logismos svllogismos sylogismus

Při hledání ve slovníku však v těchto případech potíže zpravidla
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nenastanou, protože nemůže dojít k záměněs jinou předponou,jak tomu
bylo u „,a-“ (—=ab-, ad-, a-).

Závěrem ještě upozorním na dvojí, naprosto rozdílný význam před
pony ,,in-“. Vyjadřuje totiž jednak zápor, popření (,indiskretní“ —
= „nediskretní“ „ilegální“ — „,nelegální, nezákonný““), jednak vy
jadřuje „„směrdovnitř, do něčeho, na něco, proti něčemu“(, injekce“ =
= „„vhození,vbodnutí““; ,,imerze““= „„vnořenído něčeho““;indikátor“ =
—=„ukazatel na něco““). Třebaže častější význam této předpony je

»CC 26Czápor, „inverzní“ není „neobrácený, neotočený““, ale „„obrácený, oto
čený (vzhledem k něčemu)“

A na závěr několik varovných příkladů příliš samostatného výkladu
slov: Jak je to se slovy „identický“ a „imaginární“ ? V latinském slov
níku najdete „„dens,dentis““ — zub, „identický“ však neznamená „,bez
zubý“', ale „totožný“ (,,1“ není totiž předponou, „identický“ je odvo
zeno od „idem““ — „týž““). Právě tak v řeckém slovníku je „„magos“ =
— „hadač, kouzelník““, „imaginární“ však neznamená „,bez kouzel,
nekouzelný““, ale „vyobrazený, vymyšlený, neskutečný, pomyslný“ od
slova „imago“ — „,obraz, představa ““.V uvedených případech je ,i-“
ve kmenu slova, není předponou !

Tím končí nejdůležitější poučení o problémech vznikajících při po
češťování latinských výrazů. Příště si na závěr řekneme o počešťování
výrazů řeckých a o skládání slov.

Kapica, Rutherford a krokodýl

Petr LeonidončěKapica*) pracoval v letech 1921 až 1934 u Ernesta
Rutherforda*) v Anglii. Pro Kapicu vybudovali zvláštní laboratoř, při
jejímž slavnostním otevření se Rutherford podivoval vytesanému kroko
dýlu na fasádě. Kapica mu pohotově odpověděl: „„Pokrokse prokousává
kupředu jako krokodýl s ocelovými čelistmi, aniž se kdy ohlédne zpět.“
Toto jeho vysvětlení bral vážně jen Rutherford. Všichni ostatní věděli,
že „krokodýl“ je přezdívka; Kapica tak nazýval Rutherforda.

jm

1)P. L. Kapica, Nobelova cena 1978
2)E. Rutherford, lord of Nelson, Nobelova cena 1908
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olympiády

Úlohy pro 1. kolo XXIII. ročníku FO

KATEGORIE A

1. Na obr. A-1 jsou znázorněny dva cykly I, II v diagramu V-p. V obou
cyklech je pracovním plynem ideální plýn o látkovém množství 1 mol
složený z jednoatomových částic.

2Pof

Po

Obr. A-1

a) Rozhodněte, ve kterých úsecích cyklů I a II plyn přijímá a ve
kterých odevzdává teplo.

b) Určete poměr účinností cyklů I a II. Který z obou cyklů má větší
účinnost ?

2.Na přímce jsou ve vakuu ve stejných vzájemných vzdálenostech
a střídavě umístěny kladné a záporné bodové elektrické náboje veli
kosti Ó.
Určete potenciální energii kteréhokoli z nich v poli vytvořeném ostat
ními náboji na dané přímce.
Při konečné úpravě výsledku použijte vztah známýz teorie řad:1x x
pro —1< + S je tato řada konvergentní.
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Obr. A-2

3. Vozidlo (obr. A-2) má kola v místech A, B, C, D. Kola jsou odpružena

je úchyt pro upevnění zvedáku. Význam délek s, l, f, z je patrný

z obr. A-2, přičemž z > py Vozidlo má hmotnost m.
Karoserie je tuhé těleso, zvedání je tak malé, že úsečky s, l, t, z lze
považovat za vodorovné. Deformace pneumatik ve styku s vozovkou
jsou zanedbatelné.
a) Stanovte velikosti F, popř. F'; sil, jimiž na vozovku působí kola

v místech A, B popř. C, Ď.
b)V místě E počneme vozidlo zvedat silou o velikosti Fr = nFg,

kde » je dané číslo, FG —=mg. Stanovte velikosti sil Fa, Fg, Fc, Fp,
jimiž kola působí na vozovku.

c) Při zvedání silou o velikosti F'g podle části b) se poloha místa E
zvýší o délku e, všechna kola jsou přitom ve styku s vozovkou.
Vyjádřete tuhost k každé z pružin pomocí délky e a veličin dříve
zadaných, tj. s, l, t, z, m, n.

4. Průtokovým elektrickým ohřívačemproudí vzduch, jehož vstupní te
plota je t, a hmotnostní průtok ©,,,. Příkon topného tělesa ohřívačeje
Po. Použijeme-lipříkonPg; přihmotnostním průtoku ©), má vzduch
při stejné vstupní teplotě f, výstupní teplotu stejnou jako v prvém
případě. Tlak vzduchu v celém prostoru ohřívače je stejný. Vzduch
považujeme za ideální plyn.
a) Určete změnu Af teploty vzduchu při průtoku ohřívačem.
b) Určete výstupní teplotu ť, vzduchu pro hodnoty: t, — 20" C,

Py =1,0kW, n, = 540kg.h7",Px; = 2,0 kW, Om,= 720kg.h“",
molární teplo vzduchu při stálém objemu CČmy= 21 J.mol*.K77",
molární hmotnost vzduchu M= 29.107%kg.mol-*, molární ply
nová konstanta Rx, = 8,3 J.mol1.K7'.

5. Skleněná deska s půlkruhovým průřezem zhotovená ze skla o indexu
lomu » se otáčí stálou úhlovou rychlostí wo,kolem osy o, která je
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Obr. A-3

určena střední příčkou obdélníkové stěny desky a je kolmá k jejím
"půlkruhovým podstavám (obr. A-3).
Do středu rovinné stěny dopadá ve směru kolmém k ose o světelný
paprsek s, který svírá s kolmicí dopadu úhel «. Může nastávat buď
lom nebo úplný odraz.
Označmew, úhlovou rychlost, s níž se kolem osy o otáčí paprsek buď
lomený nebo úplně odražený.

a) Stanovtefunkcip = Dn f(sin«).
D1

b) Načrtněte graf funkce p = F(«) v oboru 0 S « S 2x.

6. Měřeníindukčnosti metodou tří voltmetrů.
I. Úvod

Indukčnost cívky se dá měřit v zapojení podle obr. A-4, v němž 1 je
rezistor (reostat) o známém odporu R, 2 cívka o indukčnosti L a od
poru 7, 3 zdroj harmonického napětí. Označíme-li U, U,, U; efektivní
napětí mezi dvojicemi svorek, vypočítáme indukčnost cívky ze vztahu

5 VOAU— UJ(US— UY(Ús— Uz)74 0 ' (1)

kde U; = >(U 1+ U5+ Uj), f kmitočet harmonického napětí zdroje
3 (v našem případě 50 Hz).

II. Úloha
Metodou tří voltmetrů změřte indukčnost dvou vzduchových cívek.
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III. Pomůcky
Reostat, dvě vzduchové cívky s velkými počty závitů (např. dvě
různé cívky z demonstračního rozkladného transformátoru), zdroj
nízkého napětí (nejvýše 24 V) o kmitočtu 50 Hz, tři voltmetry s vel.
kým vnitřním odporem, spojovací vodiče; ampérmetr není nutný,
slouží jen ke kontrole, zda není překročen nejvyšší proud přípustný
pro cívku a pro reostat.

IV Postup
1. Sestavte zapojení podle obr. A-4.
2. Pokusně nastavte odpor R reostatu tak, aby napětí U, U, byla

přibližně stejná.
3. Nastavený odpor zjistěte (jakoukoli metodou).
4.Na reostatu postupně nastavte 5 různých odporů s hodnotami

v okolí hodnoty R (menších i větších), měřte napětí Uj, Uz,
U; a podle (1) vypočítejte indukčnosti Z každé z obou cívek. Na
měřenéhodnoty a výsledky sestavte do tabulek podle následujícího
vzoru:č.| R(8)| U4(V)|U2(V)| U3(V)| U5(V)|LR)

5. Vypočítejte průměrné hodnoty Lp;, Lp, indukčností obou cívek.
V. Doplňkové úlohy

1. Pomocí fázorového diagramu a vzorce pro obsah trojúhelníka da
ného stranami odvoďte vztah (1).
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2. Podle výsledků nalezených pro obě cívky, jejichž počty závitů
znáte, usuďte, jak indukčnost cívky závisí na počtu jejích závitů
(za předpokladu, že vnitřní průřezy obou cívek mají stejný obsah).

3. Máte-li k použití měřicímůstek (např. Omega II nebo elektronický
můstek RLC), ověřte správnost změřených hodnot indukčností,
tj. porovnejte je s hodnotami naměřenými můstkovou metodou.

VI. Poznámky
1. Nemáte-li tři vhodné voltmetry, postačí jen jeden, který budete

postupně připojovat k jednotlivým dvojicím svorek.
2. Použijete-li reostat válcový, volte typ takový, aby počet zařaze

ných závitů byl velmi výrazně menší než počet závitů cívky, tj.
aby jeho indukčnost byla vzhledem k indukčnosti cívky zanedba
telná.

7. Vlastnosti tranzistoru jako aktivního čtyřpólu mohou být charak
terizovány dvěmasimultannímifunkčnímirovnicemiU, = (I, IJ),
U, = ÚI, I), kde U, je stejnosměrnénapětí na vstupu, U, na
výstupu, J, proud vstupní, I, výstupní. Úplné diferenciály těchto
funkcí lze zapsat ve tvaru

U — Zub © 21b >

Uz = Znily + Zoztz >

kde u, 94,Us, 4 jsou okamžité hodnoty malých střídavých napětí
a proudů na vstupu a na výstupu, 21 až 22,impedanční parametry.
a) Pomocí impedančních parametrů vyjádřete napěťové zesílení A4,

proudové zesílení A;, výkonové zesílení Ap a vstupní odpor Ryst,
jestliže k výstupním svorkám tranzistoru, který pracuje jako
zesilovač malých signálů, je připojen rezistor o odporu Rz.

b) Stanovte mezné hodnoty veličin Ay, Ag, Rys+pro případy R; =
—=09, R; —>©.

c) Stanovte odpor Rzo, při němž je výkonové zesílení maximální,
a velikost Apmaxtohoto zesílení.

d) Stanovte výstupní odpor Ryý5+tranzistoru, jestliže k jeho vstup
ním svorkám je připojen rezistor o odporu Rg. Stanovte i mezné
hodnoty výstupního odporu pro Rg = 02 a pro R; -> ©.

e) Stanovte podmínky oboustranného výkonového přizpůsobení
tranzistoru.

KATEGORIE B

1. Elektrická lokomotíva tahá po železničnej trati vagóny. Celá sústava
z pokoja dosiahne pri rovnomerne zrýchlenom pohybe na vodorovnej
priamej trati s dlžkou s nanajvýš rýchlosť v.
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Hmotnosť lokomotívy je M, hmotnosť jedného vagóna s nákladom je
m, polomer kolies vagónov 7, súčinitel trenia v pokoji ocele o ocel je
fo a rameno valivého odporu kolies vagónov pri pohybe po kolajniciach
je 6.
a) Kolko vagónov móže mať táto vlaková sůprava *
b) Určte najváčší sklon nasledujůceho úseku trate, pri ktorom loko

motíva udrží sůúpravuv pohybe nahor.
Odpor vzduchu neuvažujeme.
Riešte najskór všeobecne a potom pre hodnoty M —=184.10? kg,
m — 84,7.10* kg, r = 0,475 m, f; = 0,150, $ = 5,00.107* m, s — 800m
v = 45,0 km.h“!.

2. Nádoba s objemom V, je spojená s druhou nádobou s objemom V,
pomocou krátkej růrky, v ktorej je umiestnený špeciálny ventil,
umožňujúci prechod plynu z prvej nádoby do druhej, ak je tlak
plynu v prvej nádobe najmenej o hodnotu po váčší ako tlak v druhej
nádobe.
Prvů nádobu naplníme plynom s tlakom p < P a s teplotou Tý,
pričom v druhej nádobe je vákuum. Potom zohrejeme sústavu na
teplotu T > T% |
a) Určte najmenšiu teplotu T, na ktorů musíme sůstavu zahriať,

aby plyn prešiel aj do druhej nádoby.
b) Určte tlak p, plynu v druhej nádobe, ak sústavu zahrejeme na

teplotu T, > T.
Plýn považujeme za ideálny, objem růrky neuvažujeme.
Riešte najskór všeobecne a potom pre hodnoty V; = 5,00.107*m?,
V, = 1,50.107*m*, po = 1,17.10*Pa, T; = 290 K, T, = 435 K, p =
= 1,01.10*Pa.

3. Na naklonenej rovine s uhlom « je položený hranol s hmotnostou M
(obr. B-1). Teleso s hmotnosťou m je spojené s hranolom vláknom

Obr. B-1

vedeným cez pevnů kladku. Súčinitel klzného trenia medzi hranolom
a naklonenou rovinouje f.
a) Určte zrýchlenie a pohybu telesa a velkosť F sily F, ktorou je na

423



S——6ao =7-| -© —————————-A>
— I xtienidlo

++ + + + + ++

Obr. B-2

pínané vlákno. Uvažujte všetky možné prípady pohybu sústavy
a vykonajte diskusiu riešení.

b) Vyjadrite podmienku pre to, aby sůstava telies bola v pokoji
vzhladom na naklonenů rovinu.

Sily trenia v osi kladky, hmotnosť kladky a vlákna neuvažujte. Časť
vlákna medzi kladkou a hranolom je rovnobežná s naklonenou rovi
nou.

„Z najvyššieho bodu A naklonenej roviny, ktorá zviera s vodorovnou
rovinou uhol «, je vrhnutá velmi malá gulóčka vo vodorovnom smere
so začiatočnou rýchlosťou vy.Vektor vy a spádnica naklonenej roviny
sú v tej istej zvislej rovine.
a) Určte body A4, A, prvého a druhého odrazu gulóčky na naklonenej

rovine.
v . AA, . , :

b) Určte podiel p = 14 vzdialeností A,4, A444.Predpokladajte,1

že gulóčka i naklonená rovina sů dokonale pružné. Rozmery gu
lóčky neuvažujte.

„Medzi dvoma vodorovnými kovovými doskami, ktorých dížka je s,
a vzájomná vzdialenosť 4, je elektrické napátie U. Horná doska má
záporný elektrický náboj, dolná doska má kladný elektrický náboj.
V strede medzi doskami na ich začiatku vstupujúů medzi dosky elek
tróny rýchlosťou Vytak, že smer ich pohybu zviera s osou r súradni
covej sústavy ostrý uhol « >>0 (obr. B-2).
a) Určte velkosť vy rýchlosti vy elektrónov tak, aby pri výstupe

z elektrického pola na druhej strane dosiek zvieral elektrónový
lůč s osou r súradnicovej sůstavy ostrý uhol $ < 0 (obr. B-2).

b) Tienidlo je umiestnené vo vzdialenosti s od okraja kovových dosiek
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Obr. B-3

kolmo na os x (obr. B-2). Určte, v akej vzdialenosti a od bodu S
tienidla pozorujeme fluoreskujúci bod po dopade elektrónov.

Relativistická zmena hmotnosti elektrónov pri ich pohybe je velmi
malá.

. Overenie funkcie integrovaného obvodu MH 7400 a jeho použitie
V praxi.
Pomócky: integrovaný obvod MH 7400 a pátka na pripojenie vodičov,
zdroj jednosmerného napátia 5 V, reostat (okolo 800(2), dva rezistory
R = 10k ©, dva kondenzátory C —=15 nF, osciloskop, dva jedno
smerné voltmetre (6 V), dva spínače, spojovacie vodiče.
Princip:
Integrovaný obvod MH 7400 patrí medzi logické (číslicové) integro
vané obvody, ktoré predstavujů jednu z najvýznamnejších praktic
kých aplikácií polovodičov.
Ako číslicové obvody v súčasnej dobe sú najviac používané tranzisto
ry s viacerými emitormi (v skratke TTL, Transistor-Transistor-Lo
gle).
Podstatu činnosti integrovaného obvodu TTL vysvetlíme na prin
cipiálnej schéme na obr. B-3.
Ak sú všetky vstupy A, B, C viacemitorového tranzistora T; polari
zované záverne (je na nich kladné napátie váčšie ako 2 V), na kolek
tore je dostatočne velké napátie (kolektorový prechod je polarizovaný
priepustne) na to, aby bol tranzistor T; otvorený a tým aj tranzistor
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T; otvorený a tranzistor T, zatvorený. Na výstupe F je takmer
nulové napátie.
Ak je aspoň jeden z emitorov tranzistora T, polarizovaný priepustne
(postačuje nulové napátie príslušného emitora), kolektor tranzistora
T, bude mať približne nulové napátie, tranzistory T; a T; budú
zatvorené, tranzistor T, otvorený. Na výstupe FYbude váčšie kladné
napátie.

O0©>

Obr. B-4 |

Tento prvok móže preto pracovať ako logický obvod: označme stav
s kladným napátím na emitore 1 (logická jednotka), stav s nulovým
napátím 0 (logická nula). Analogicky označíme stavy na výstupe
1 a 0.

Z výkladu činnosti obvodu na obr. B-3 dospejemek záveru: Ak A =,
B =1,C =1, potomY =0.
Ak aspoň jeden zo vstupov je ve stave 0, potom pre výstup platí
Y = 1, napr. ak A = 1, B = 0, C =, potomY =1.

Integrovaný obvod pracuje tak, že pre jeho vstupy A, B, C a vý
stup F platí

Y—=A B.Č

Čiara nad súčinom znamená negáciu a celá funkcia predstavuje ne
govanýsůčin.Pritom platí l —0a0 =1.
Uvedená logická funkcia se označuje „„nand““(and značí logický súčin,
nand negovaný logický sůčin). Integrovaný obvod, pomocou ktorého
možno túto logicků funkciu realizovat, sa volá člen „nand““ — sché
ma na obr. B-4, v ktorom 1 sů vstupy, 2 výstupy, 3 symbol logickej
funkcie, 4 symbol negácie.

Vysvetlovali sme princíp činnosti trojvstupového člena ,,nand“.
Integrovaný obvod MH 7400 sa skladá zo štyroch dvojvstupových

členov „nand“, pričom usporiadanie vstupov jednotlivých členov
a ich výstupov je znázornené na obr. B-5 podla skutočného rozloženia
elektród na púzdre integrovaného obvodu pri pohlade zhora.

Úlohy:
1. Zostavte a experimentálne overte pravdivostnů tabulku jedného

člena „„nand““integrovaného obvodu MH 7400.
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Obr. B-6

2. Integrovaný obvod MH 7400 zapojte ako člen „„and““(funkcia „„and“
Y —A. B)a overte jeho činnosť.

3. Určte graficky prenosovů charakteristiku jedného člena „nand“
integrovaného obvodu MH 7400. K tomu namerajte potrebné hod
noty veličín.

4. Integrovaný obvod MH 7400 zapojte ako astabilný klopný obvod
a pomocou osciloskopu pozorujte jeho činnosť.

Postup.
Úloha 1 — Pravdivostná tabulka vyjadruje logicků funkciu Y =

= A4.Bpre všetky kombinácie stavov na vstupe
A BY
0 0 |1
0 1 1

1. 0 |11.10
Overiť funkciu člena „„nand“ i pravdivostnů tabulku možno pomocou
zapojenia na obr. B-6.
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Obr. B-7
ab E aby=la

Úloha 2 — Člen „and“ možno zostaviť vhodným spojením dvoch
členov „nand““ (obr. B-7). Funkcia „and“ Y —A B. Pre uvedené
spojenie (funkcia Y —A B) zostavte pravdivostnů tabulku a za
pojte dva členy „nand““ integrovaného obvodu MH 7400 tak, aby
plnili uvedenů funkciu. Podla analogického zapojenia ako na obr.
B-6 experimentálne overte pravdivostnů tabulku člena ,„„and“.

Úloha 3 — Prenosová charakteristika člena „nand“ je závislosť
výstupného napátia U, od vstupného napátia U;. Na meranie pou
žijeme jeden člen „nand““ integrovaného obvodu MH 7400 (obr. B-8).
Funkciu U; = f(U,) znázorníme graficky.

ALBe
U; U

Obr. B-8 o

Úloha 4 — Dva členy „nand“ integrovaného obvodu MH 7400
zapojíme podla schémy na obr. B-9. Zapojenie bude pracovať ako
multivibrátor (symetrický astabilný obvod). Hodnoty rezistorov
a kondenzátorov volíme R = 10kO, C = 15 nF. Pomocou oscilos
kopu pripojeného na výstup niektorého člena „nand“ pozorujeme
časový priebeh kmitov astabilného obvodu.

Poznámky:
1. Medzné hodnoty integrovaného obvodu MH 7400 sů: napátie zdroja

Ucec= 7V, vstupné napátie U; — +5,5 V Odporůčané napátie
zdroja Uce = 4,75 V až 5,25 V

. Výsledky svojich úvah, pozorovaní a meraní zapíšte podla úl. 1 až
úl. 4 do protokolu o meraní.

„Pri použití integrovaného obvodu MH 7400 nezabudnite v každom
prípade pripojiť zdroj napátia Uce —5V (medzi kontakty 7 a 14
na půúzdreintegrovaného obvodu).

„Pátku pre umiestnenie integrovaného obvodu odporůčame upevnit
na plexisklovů príp. pertinaxovů dosku a jej kontakty spojiť na oso
bitné letovacie očká alebo zdierky.
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Obr. B-9

5. Integrovaný obvod MH 7400 a pátku je možné kůpiť v predajňách
s rádiotechnickými sůčiastkami. Sú cenove prístupné.

7. 1. Doskový vákuový kondenzátor s obsahom dosiek S a vzdialenosťou
ď medzi doskami, odpojený od zdroja, má napátie U;. Medzi dosky
kondenzátora vsunieme dosku z rovnorodého dielektrika s hrůbkou
d a relatívnou permitivitou e, tak, že dosky kondenzátora prekrý
vajů časťdosky z dielektrika s obsahom S, S < 8.
a) Určte silu F, ktorou sú navzájom priťahované dosky kondenzá

tora.
b) Určte velkosť P dipólového momentu dielektrika v jednotke

jeho objemu.
c) Určte hustotu 0; viazaného indukovaného náboja na plochách

dielektrika pri doskách kondenzátora.
d) Určte intenzitu E; indukovaného elektrického pola v dielektriku

od viazaných nábojov na stenách dielektrika a intenzitu Eo
elektrického pola v dielektriku od volných nábojov na doskách
kondenzátora.

2. Do toho istého vákuového kondenzátora s napátím U, odpojeného
od zdroja, vsunieme dosku s hrůbkou ď tak, že jej časťs obsahom
So So < 9, je zakrytá doskami kondenzátora. Doska však nie je
rovnorodá,ale v dielektriku s relatívnou permitivitou €, obsahuje ro
vnomerne rozmiestnenéa zaliaté kovovégulóčky.Porovnajte napátie
kondenzátora v tomto prípade s napátím kondenzátora s rovnoro
dým dielektrikom v predchádzajůcom prípade. Úvahu zdóvodnite.

Riešte najskór všeobecne a potom pre hodnoty S = 4,0.107%m?,
S%= 2,0.107* m?, ď = 1,0.107* m, e, — 4,0, U; = 10 V
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informace

Jednota československých matematiků a fyziků
a její matematická vědecká sekce

RNDr. BOHDAN ZELINKA CSc., Liberec

Víte, která je nejstarší společenská organizace v Československu?
Je to sdružení ,„Vltavan““ Původně to byl podpůrný spolek vorařů
bydlících v pražské čtvrti, která se nazývala Podskalí a ležela na břehu
Vltavy pod Vyšehradem. Dnes již voraři po Vltavě neplují a nestojí už
ani Podskalí; vzalo zasvé při regulaci řeky. Sdružení ,„„Vltavan““však
dodnes existuje a jeho účelem je shromaždování památek na tuto za
niklou pražskou čtvrť a život v ní.

Nebudemesi zde vyprávět o tomto úzce regionálním sdružení. Povíme
si o organizaci, která v pořadí podle stáří zaujímá druhé místo. Letos jí
je 119 let a její Činnost se zaměřuje na celou republiku a na obor,
jehož význam s léty rozhodně neklesá, ale naopak neustále vzrůstá.
Je to Jednota československýchmatematiků a fyziků.

V roce 1862 se sešlo několik studentů pražské univerzity, kteří se
nespokojovali s tím, co slyšeli na pravidelných přednáškách z matema
tiky a fyziky, ale toužili po hlubším poznání těchto věd. Rozhodli se
založit „Spolek pro volné přednášky z mathematiky a fysiky““ (Ano,
„mathematika““ se tehdy takto psala; stejně tak například ,théma“
a „theorie“.) Zakladateli spolku byli G. Blažek, J. Finger, J. Laun
a J. Vaňaus. Za členy spolku byli přijímáni pouze studenti, kteří proje
vili schopnosti k samostané vědecké práci (někteří z těch, kteří nebyli
přijati, mu závistivě přezdívali „akademie věd““). Mezi členy byli jak
Češi, tak Němci a mnohé přednášky pořádané spolkem byly přednášeny
i německy.

Během času však zájem německých studentů ochaboval, takže spo
lek postupně získával čistě český ráz. Zároveň si jeho členové uvědo
movali, že by bylo vhodné neomezovat se pouze na univerzitní studenty,
ale rozšířit činnost na širší obec členstva. A tak v roce 1869 spolek přijal
název „„Jednota českých mathematiků““ a současně podstatně změnil své
stanovy. Hlavní zásluhu o to měl F. Houdek.

Záslužným dílem Jednoty bylo i založení „Časopisu pro pěstování
matematiky“ Tento časopis je vydáván dodnes, jeho vydavatelem však
je Matematický ústav ČSAV v Praze.
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Stejně tak dosud existuje i Jednota. Dnes se nazývá „„Jednota česko
slovenských matematiků a fyziků“ (JČSMF). Vzhledem k federativní
mu zřízení naší republiky dělí se i tato organizace na dvě části, a to na
„Jednotu českých matematiků a fyziků“ (JČMF) a „Jednotu sloven
ských matematiků a fyziků“ (JSMF).

Dále se JČSMF dělí jednak regionálně, jednak tematicky. Regionálně
(územně) se člení na pobočky. Toto dělení bylo původně určeno starým
krajským zřízením (do roku 1960). Sídly poboček jsou tedy většinou
krajská města, ale i některá další jako Liberec a Olomouc.

Tematicky se JČMF i JSMF dělí na sekce. JČMF má sekci matema
tickou vědeckou (MVS), matematickou pedagogickou (MPS), fyzikální
vědeckou (FVS) a fyzikální pedagogickou (FPS). JSMF se dělí pouze na
matematickou a fyzikální sekci. Sekce se dále dělí na odborné skupiny
a komise.

Z tohoto přehledu je zřejmé, čím se JČSMF zabývá. Obory její čin
nosti jsou matematika a fyzika, přičemž fyzika se zde bere v širším
smyslu, který zahrnuje i astronomii, geofyziku, meteorologii a podobné
vědy. V každém z těchto oborů se Jednota stará jednak o rozvoj vědecké
práce a její propagaci, jednak o otázky vyučování, zejména na středních
školách.

Závažným úkolem JČSMF je šíření vědeckých poznatků. Výsledky
vědecké práce se zpravidla publikují ve vědeckých časopisech. Těžko
však bychom si představili člověka, který by byl schopen přečíst celé
číslo vědeckého časopisu tak, aby všemu porozuměl. Každý matematik
či fyzik (platí to ovšem i pro jiné vědy) může být specialistou jen v urči
tém úzkém oboru a může dokonale porozumět jen vědeckým pracím
z tohoto oboru. Na druhé straně však zase nemůže být úplným analfa
betem v ostatních oborech své vědy; potřebuje mít určitý přehledo této
vědě jako o celku. Takovýto přehled potřebuje ovšem nejen vědecký
pracovník, ale i učitel, který chce dobře vyučovat svému předmětu.
A právě JŮSMF vydává časopis, jehož cílem je takovýto přehled posky
tovat; jmenuje se „Pokroky matematiky, fyziky a astronome“. Ten in
formuje své čtenáře o nejnovějších významných objevech a přináší
1 články z historie a filozofie matematiky a fyziky, životopisy význam
ných vědců i úvahy o vyučování matematice a fyzice.

Tentýž účel mají i přednášky pořádané pobočkami JČSMF. Na nich
mohou její členové vyslechnout mnoho zajímavého o matematice a fy
zice přímo z úst odborníků, kteří na pozvání pobočky přijeli třeba 1 ze
vzdálených míst.

Jednota a její odborné komise často přinášejí cenné podněty i akade
miím věd a ministerstvům školství.

Časopis, který právě čtete, sice není vydáván přímo Jednotou, ale
JČSMF pečuje o jeho obsah prostřednictvím své odborné skupiny.
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Je také spolupořadatelem matematické i fyzikální olympiády a pořádá
různé vzdělávací akce pro jejich účastníky.

Povězmesi něco bližšího o matematické vědecké sekci (MVS).Nestačí,
aby se vědečtí pracovníci navzájem informovali o výsledcích své práce
pouze prostřednictvím vědeckých časopisů; potřebují se občas setkat
osobně a pohovořit si. K tomu slouží vědecké konference. Řada mate
matických vědeckých konferencí v naší zemi je organizována právě
Jednotou a její matematickou vědeckou sekcí. Některé z nich jsou i me
zinárodní; účastní se jich matematikové 1 z cizích zemí, často i vzdále
ných jako Japonsko či Kanada. A také naši matematikové jezdí do
ciziny na vědecké konference i na studijní pobyty (tzv. stáže); i to jim
zprostředkovává MVS, která je ve stálém styku s podobnými organiza
čemi v cizích zemích. Například v roce 1978 mělo dvacet našich mate
matiků možnost navštívit nejvýznamnější světovou matematickou akci
— Mezinárodní kongres matematiků v Helsinkách. Pro své členy vy
dává MVS rozmnožované „Informace MVS“, které podávají zprávy
o různých zajímavostech ze světa matematiků. K usnadnění osobního
a písemného styku našich matematiků vydala ,„Adresář českosloven
ských matematiků““. Podílí se i na vydávání vědeckých publikací,
ovšem jen v omezené míře, protože její finanční prostředky nejsou příliš
vysoké.

A jak to vypadá s členstvím v Jednotě Výsokoškolskýstudent ma
tematiky, fyziky či příbuzných oborů se může stát mimořádným čle
nem se sníženým členským příspěvkem (vzhledem k tomu, že nevydě
lává); po absolvování se pak stane členem řádným. Ti, kdo se význam
ně zasloužili o Jednotu, se stávají jejími zasloužilými členy. Za mimo
řádně velké zásluhy se uděluje titul čestného člena.

Věřím,že toto velké společenství matematiků a fyziků přivítá jednou
ve svých řadách i mnohéz vás.

V neděli 17. května 1981 skončilo v Praze vyhlášením výsledků celo
státní kolo 30.ročníku matematické olympiády. Absolutnímvítě
zem se stal Jiří Sgall, žák II. ročníku gymnázia W. Piecka v Praze. Také
na dalších místech se umístili žáci tohoto gymnázia. Byli to Petr Couf,
Igor Kříž, Jan Nekovářa Miroslav Engliš. Gratulujeme.
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SLOVNÍČEK

ITALSKO -ČESKÝ (POKRAČOVÁNÍ)

segnatura ž
segno m
semiconduttore m
semipiano m
semiretta ž
semispazio m
semplice
semplificare (una frazione)
seno m
senso m
— diretto, antiorario
— retrogrado, orario
separazione ž
— degli zeri
serie Ž
collegamento in serie m
sestante m
settore m
— circolare
sezlone Ž
— aurea
— conica
sfasamento m
sfera ž
aberrazione di sfericitá ž
shunt m
significato m
sillogismo m
simbolo m
simile
similitudine Ž
simmetria ž

znamení, signál
signatura
znamení, znaménko
polovodič
polorovina
polopřímka
poloprostor
jednoduchý, prostý
zjednodušiti; krátiti (zlomek)
sinus
směr, smysl
— otáčení kladný
— — záporný
oddělení, separace
— nulových bodů
řada (někdy i posloupnost)
spojení sériové
sextant
výseč
— kruhová
průsečnice, řez, průnik
zlatý řez (úsečky)
kuželosečka
fázové zpoždění
koule
sférická vada čočky
bočník
význam
sylogismus
symbol
podobný
podobnost
symetrie, souměrnost



sincronizzare
sintassiž +
sismografo m
sismologia ž
sismico
sistema m
— di riferimento
— — — inerziale
— materiale
— anolonomo
— olonomo
— rigido
— ottico
smagnetizzare
smorzamento m
smorzare
soddisfacente
soddisfare (ad una condizione)
soddisfatto
soglia ž
— cromatica
— di dolore
— di udibilitá
solamente
solarimetro m
Sole, sole m
solenoide m
solidificazione ž
solido
solido m
solo
solo, soltanto
solubilitů ž
soluzione ž
sommaž
— logica
sommare
soprasaturazione ž
soprasuono m

synchronizovati
skladba, syntax
seismograf
seismologie
seismický
soustava, systém
— souřadnic
— — inerciální
— hmotných bodů
— anholonomní
— holonomní
— pevná
— optická
odmagnetovati
útlum
tlumiti
uspokojivý, vyhovující
vyhovovati (podmínce)
uspokojený
práh
— rozeznávání barev
— bolesti
— slyšitelnosti
jen, jenom
přístroj na měření slun. konstantv
Slunce, slunce
solenoid
tuhnutí
tuhý; prostorový
těleso (geometrické)
jediný, samotný
jedině, jenom
rozpustnost
roztok, řešení
součet
logická disjunkce
sčítati
přesycení (roztoku, par)
ultrazvuk



rozhledy

MATEMATICKO
FYZIKÁLNÍ



ROČNÍK59 10
ČERVEN 1981

MATEMATICKO
FYZIKÁLNÍ

Nositel vyznamenání
Za zásluhy o výstavbu

OBSAH

VEDOUCI REDAKTOR: P. Havel: Šedesát let KSČ 433

Prof. EmilKraemer,UK Praha, m
nositel vyznamenání Za zósluhy o výstavbu V. Mráz: © číslech periodických . 437

VÝKONNÝ REDAKTOR: J. Novotný-Kuzma: Šikmý vrh 481
Dr. Jiří Míida, UK Praha

REDAKČNÍ RADA: V. Černý: Relativita — vec jednoduchá,
Doc. dr. Jaroslav Bayer, CSc., VUT Brno, dr. ale rafinovaná — III. A45
Milan Bednařík, UP Olomouc, Stanislav Horák,
ČVUT Praha, doc. dr. Ján Chrapan, CSc., UKBratislava,doc.JaroslavChudý,ČVUTPraha,|| R.Hudec:Astronomickýsvětveznameni
doc. ing. Zdeněk Janout, CSc., ČVUT Praha, SS 433 450
doc. dr. Karel Mišoň, CSc., ČVUT Praha, dr. Jo

sefE ce UKoa SEeh P
nek, SPŠE Praha, dr. Jiří Sedláček, Cos , : : Mi
Praha, doc. Oto Setzer, ČVUT Praha, dr. Ja- F. Golab, J. Procházka: Michael Faraday
roslav Šedivý, CSc., UK Praha, prof. dr. Ondrej a objev elektromagnetické indukce 453
Šedivý, CSc., PF Nitra, ing. dr. Václav Šinde
lář, CSc., ÚNM Praha. E. Calda: Učme se řešit úlohy 457
REDAKCE:

S. H.: Tři úlohy 459M. D. Rettigové 4, 11639 Praha 1-Nové Měste.
Telefon 298750 (meziměsto), 298751 až 9 | <J.S.:Řešeníúlohyoiracionálníchčíslech| 461
Vydává ministerstvo školství ve Státním peda
gogickém nakladatelství v Praze za odborné
péče Jednoty čs. matematiků a fyziků. J. Pech: Jak porozumět řeckolatinským ter
Vychází desetkrát do roka. Roční předplatné mínům — HI. 462
20,— Kčs, v zahraničí 3 $, cena jednotlivého
čísla 2,— Kčs. Tiskne Mír, novin. závody, nár. Úlohy 1. kola XXXI. ročníku MO . 265podnik, závod 5, Václavská ul. 12, Praha 2.
Rozšiřuje Poštovní novinová služba. Informace
o předplatném podá a objednávky přijímá ; zní
každá pošta a každý doručovatel. Objednávky Úlohy pro 1. kolo XXII. ročníku FO (do
do zahraničí vyřizuje PNS — ústřední expedice končení) A468

p dovoz tisku, Praha, administrace vývozu tisu, Jindřišská 14, 12505 Praha 1. Jazyková .
úprava doc. dr. Marie Valešová, CSc. e Státní K. Šindelář: Slovníček Itelske-český
pedagogické nakladatelství, n. p., ©Praze 1981. 3 a 4. stu. obélky



Šedesát let KSČ

PhDr. PETR HAVEL, ÚML UK,Praha

V letošním roce vstupuje vedoucí síla naší socialistické společnosti —
Komunistická strana Československa — do jubilejního šedesátého roku
své historie. Jednání a závěry XVI. sjezdu vytvořily nejen důstojný
rámec oslav šedesátého výročí založení Komunistické strany Českoslo
venska, ale potvrdily také správnost cesty, kterou nejprogresívnější

WV?
a nejrevolučnější složka naší společnosti před šedesáti lety nastoupila.

Vznik Komunistické strany Československa v květnu roku 1921 byl
zákonitým důsledkem předcházejícího historického vývoje, rozmachu
národně osvobozeneckého a revolučně demokratického hnutí a třídního
zápasu dělnictva v naší zemi. Tehdy nejuvědomělejší představitelé děl
nické třídy pochopili, že má-li dělnická třída zvítězit v boji proti bur
žoazii, musí se politicky, ideově a organizačně rozejít s oportunistickým
sociálně demokratickým reformismem a po příkladu ruské bolševické
strany vytvořit revolučnístranu nového typu —stranu komunistů.

Založení Komunistické strany Československa bylo zásadním histo
rickým mezníkem v dějinách českého a slovenského revolučního hnutí.
Pochopit význam vzniku Komunistické strany Československajako histo
rického předělu v dějinách dělnického hnutí znamená pochopit také
všechny podstatné spojitosti rozvoje světového revolučního procesu,
což je logicky možné jen v širokých dimenzích tehdejšího vývoje mezi
národního dělnického hnuti, těch jeho směrů, které vyústily v Rusku
ve vítěznou socialistickou revoluci.

U nás přerostl tento zápas nejprve v národní a demokratickou revo
luci, namířenou proti Rakousku-Uhersku a jeho stoupající závislosti
na německémimperialismu. Ideje VŘSR posílily tento zápas o samostat
nost a urychlily vznik samostatného státu Čechů a Slováků v říjnu 1918.

V době vzniku Československa měla buržoazie před naším dělnictvem
ovšem značný předstih. Těžila z iluzí lidu o novém svobodném státě,
opírala se o legendy, využívala i svých mezinárodních spojení. Zatímco
nejuvědomělejší příslušníci dělnictva se v průběhu let 1918—1920
teprve postupně propracovávali k pochopení své role v třídním zápase
a nutnosti boje o moc, buržoazie už řešila praktické úkoly upevňování
svého panství. Vznikem krize uvnitř sociální demokracie však začal
proces, který o čtvrt století později vedl k prolomení buržoazního pan
ství a k protifašistické národní a demokratické revoluci, která byla za
čátkem revolučního přetváření naší společnosti.

S určitým ideovým názorem vystoupila levice v sociální demokracii
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sice už na XII. sjezdu sociální demokracie v prosinci 1918, ale vzhledem
ke své malé organizovanosti a politickým i taktickým rozporům nemohla
ještě rozvinout svůj zápas za vytvoření samostatné komunistické strany.
Právě v nejsložitějším období se schází Druhý kongres Komunistické
internacionály, který pod Leninovým vedením formuloval 21 podmínek
pro přijetí do Komunistické internacionály. Díky úzkým stykům s rus
kými bolševiky a účasti některých členů z řad levice na Druhém kongresu
Komunistické internacionály vyvrcholení třídního boje v nové republice
v roce 1920 umožnilo většině členů sociální demokracie jasněji formulo
vat své postoje, které nakonec vedly k odštěpení levice a k vytvoření
strany „nového typu“, která přijala 21 podmínek a stala se významnou
sekcí Komunistické internacionály, ale především nejrevolučnější silou
dělnické třídy v ČSR. Slučovací sjezd, který se konal 30. 10.—2. 11. 1921,
pak uzavřel etapu vytváření jednotné internacionální strany. Založení
a vytvoření jednotné revoluční strany v podmínkách mnohonárodnost
ního buržoazního československého státu bylo významným důkazem
síly a životaschopnosti internacionálních myšlenek marxisticko-leninské
ho učení, jež překonávaly bariéry nacionální omezenosti.

Zakladatelé Komunistické strany Československa pozvedli na slučo
vacím sjezdu vysoko prapor proletářského internacionalismu. Od té doby
prostupuje uplatňování proletářského internacionalismu a zápas proti
všem, kteří usilovali o likvidaci či oslabení tohoto životně důležitého
principu strany, celou její šedesátiletou historii. Komunistická strana
Československa vytvořila silné internacionální tradice, chápala a chápe
boj za naplnění národních a internacionálních zájmů jako dvě neodděli
telné a vzájemně se podmiňující stránky jednoho procesu.

Ve dvacátých letech, bezprostředně po založení strany, byl proces
jejího vyzrávání ve stranu nového typu teptrve ve skromných začátcích.
V jeho průběhu docházelo k boji s různými směry, sektami a úchylkami.
Historickým mezníkem ve vývoji strany se stal V. sjezd KSČ a nástup
nového vedení strany v čele se soudruhem Gottwaldem.

Vedení strany v čele s Klementem Gottwaldem orientovalo stranu
na její naléhavé vnitřní problémy, na výchovu aktivních, masově poli
tických pracovníků, na odstranění oportunismu v praxi. Ústřední výbor
zvolený V sjezdem KSČ prokázal své kvality v bojích v době velké
hospodářské krize a především v situaci nástupu fašismu v Německu,
která postavila mezinárodní dělnické hnutí před nové úkoly a novou linii
stranické práce.

Komunistická strana Československa vstupovala po V. sjezdu do no
vého období své historie, do období politické zralosti, kdy její vliv v čes
koslovenské společnosti významně vzrostl. Proti oficiálníburžoaznípoliti
ce dokázala postavit revoluční politiku, obsahující a prosazující zájmy
pracujícího člověka, jeho sociální a politické požadavky.
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Tato politika umožnila Komunistické straně Československa stát se
v průběhu dvou desetiletí vedoucí politickou silou dělnické třídy, proti
fašistického, národně osvobozeneckého zápasu, národní a demokratické
revoluce a dovést zápas s buržoazií o politickou moc k úplnému vítězství
dělnickétřídy a pracujícího lidu v památných únorových dnech roku 1948.

Dlouholetý zápas o národní hegemonii, o vedení našich národů, který
započal vznikem Komunistické strany Československa a jenž je uzavřen
nástupem dělnické strany k moci v letech 1944až 1945a završen Únorem
1948, vstoupil do jedné z nejhrdinnějších etap s nástupem fašismu k mo
ci v Německu. Mezinárodní dělnické hnutí reagovalo na nové podmínky
vytvořením lidové fronty, jejíž nutnost prokázaly události ve Francii
a Španělsku. Tuto linii formuloval VII. kongres Komunistické interna
cionály v r. 1935; jejím základem měla být sjednocená dělnická třída
a další pokrokové složky společnosti s komunisty v čele.

Komunistické straně Československa nebylo však zradou domácí
buržoazie dopřáno završit boj s fašismem již v roce 1938. Po mnichovské
kapitulaci a obsazení Československa v roce 1939 vstoupil zápas Komu
nistické strany Československa do nového rozhodujícího stadia, do bitvy
proti fašismu a za zvrat panství buržoazie. Po šesti letech okupace
fašistickým Německemvyšla z tohoto boje jednotná a rychle sílící strana,
která měla důvěru většiny národa.

Komunistická strana Československa se i po dobu okupace zabývala
poválečným uspořádáním Československa. Dnes se již zdá samozřej
mostí, že protifašistický národně osvobozenecký boj vyústil v národně
demokratickou revoluci a že dělnická třída a její revoluční předvoj —
komunistická strana — v čele široké Národní fronty svedla zápas, který
vyústil v socialistickou revoluci. Mnozí chápali Národní frontu jako
ústup z třídních pozic, avšak životaschopnost této linie, jejíž vypraco
vání prosazovalo především moskevské vedení KSČ, je obhajobou
správnosti její existence.

Od V sjezdu KSČ v roce 1929 vede přímá linie přes boj za obranu
republiky v roce 1938, za svobodu v letech 1944 a 1945; tato vítězná
cesta pokračuje přes Košický vládní program 1945 a Budovatelský
program 1946až k vítězství pracujícího lidu v Únoru 1948.

Únor 1948 postavil stranu do nového, zákonitého a historickým vý
vojem prokázaného místa ve vedení národa při jeho další cestě ke spra
vedlivější společnosti bez vykořisťovaných a vykořisťovatelů. KSČ
mohla po Únoru 1948 znovu prokázat svoji revolučnost rozbitím všech
pozůstatků starých tříd a vrstev, které přetrvávaly v naší společnosti.
Tim, že byla zbavena moci buržoazie, maloburžoazie, řemeslníci, statká
ři, kulaci, mohla být bez průtahů nastoupena cesta k budování socialis
tické společnosti. Již nebylo nutno brát ohledy na třídy a vrstvy, jejichž
zájmy se rozcházely se zájmy většiny pracujícího lidu.
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KSČ přihlížela při hledání cest socialistické výstavby ke konkrétně
historickým podmínkám i tradicím. Stejně tak čerpala ze zkušeností
Komunistické strany Sovětského svazu, bez jejíž pomoci by vybudování
socialismu v naší vlasti nebylo možné.

Programovou základnou budování socialistické výstavby se stala
generální linie výstavby socialistické společnosti vytyčená IX. sjezdem
KSČ. Postupné zespolečenštění výrobních prostředků cestou znárodně
ní, združstevnění vesnice a dalších oblastí malovýroby, uplatnění
principů socialistického plánovitého řízení a rozvinutí industrializačních
programů postupně měnily tvářnost ekonomiky, vedly k vítězství so
cialistických výrobních vztahů a zmožnily obrovský hospodářskývzestup
i rozvoj společnosti.

Úměrně s výsledky práce a vzestupem hospodářství rostla i životní
úroveň našich občanů, jejich sociální jistoty. Mezi nejvýznamnější
úspěchy politiky KSČ při výstavbě socialistické společnosti patří
i vyřešení národnostní otázky. Vytvoření československé federace
v roce 1968 se stalo pevným základem dalšího rozvoje československé
státnosti.

Československo je nerozlučnou součástí světového socialistického
společenství. Pevné přátelství, spojenectví a spolupráce se Sovětským
svazem se stalo trvalým, nedotknutelným poutem naší socialistické
přítomnosti s komunistickou budoucností.

Za všemi převratnými změnami, kterými prošla československá
společnost v letech budování socialistické společnosti, je třeba vidět
programátorskou, organizátorskou, politickovýchovnou práci Komu
nistické strany Československa, komunistů.

Do období dalšího budování rozvinuté socialistické společnosti,
období řešení nových náročných úkolů, které vytyčil XVI. sjezd Ko
munistické strany Československa, vstupujeme s vědomím, že všechny
dosažené úspěchy při budování rozvinuté socialistické společnosti byly
podmíněny jednotou pracujících pod vedením dělnické třídy a jejího
revolučního předvoje — Komunistické strany Československa. Pod
jejím vedením a ve spolupráci se Sovětským svazem bude pracující
lid úspěšně pokračovat v nastoupené cestě výstavby rozvinuté socialis
tické společnosti.
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“matematika

0 číslech periodických

Doc. Dr. VLASTIMIL MRÁZ, CSc., UK Praha

Každý bod na číselné ose zobrazuje určité reálné číslo a každému
reálnému číslu náleží určitý bod na číselné ose, které také říkáme osa
reálných čísel. Reálná čísla různě rozdělujeme, např. na čísla kladná,
záporná, a nulu nebo na celá a zlomky, dále na čísla racionální a na čísla
iracionální. Určitému druhu racionálních čísel říkáme periodická čísla,
jimž především věnujeme v tomto článku pozornost. Přesto, že jste se
s periodickými čísly nejednou setkali, přece podrobnější pohled na ně
není bez zajímavosti a bez užitku.

Jistě víte, že výsledkem dělení dvou celých čísel (s výjimkou dělitele
0) je číslo racionální, které nemusí mít konečný počet číslic; poslední
číslicenebo poslední skupina číslic se může neustále opakovat. Ukážeme
to na dvou příkladech dělení přirozených čísel:

a) 26. 11 —2,303036... — 2,36,
b) 286 : 225 — 1,271111... — 1,271.

O racionálním čísle 2,36 říkáme, že má dvoumístnou periodu 36 (čteme:
tři, šest), číslo 1,271 má jednomístnou periodu 1 a předperiodu 27
(čteme: dvě, sedm).

Při počítání s periodickýmičísly vzniká snadno potíž. Stanovme přesný
součet, rozdíl, součin a podíl dvou shora uvedených periodických čísel.
Potíže, na které přitom narazíme snadno obejdeme, když požadované
početní operace provedeme se zlomky takto:

c) + 355 = Saně = 8996: 2475—39,982,

d) > —- —575 = 2704 2475= 1,09252,

e) E- 355 —05 = 676 : 225 —3,004,

f) T r- = L = 225: 121—1,8595041322314049586776.

Obtížnější je opačná cesta při převodu periodického čísla na zlomek,
jak ukazuje úloha: Mějme převést periodické číslo 0,34 na zlomek
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v základním tvaru (čitateli jmenovatel zlomku jsou přirozená nesouděl
ná čísla). Protože platí 102© 10%| 104
můžeme naznačený součet v závorce výrazu (*) chápat jako součet 8x
členů geometrické posloupnosti s prvním členem a, = 0,04 a kvocien
tem g = 0,1, jenž je dán vzorcem

OSA—0,844...—0,5+ | 44,4+) (*)
G1

(2)
Sn — l m g .

Po dosazení uvedených hodnot do vzorce (1) dostaneme

s 0,04..004 27 1—01..09.45
V v2

Jak plyne z tvaru (*), je třeba ke zlomku 15 přičíst ještě číslo0,3, takže je

— 38 2 21 +4. 310,34——+ —=————=.
Š "10 T 45 90 90

Provedeme-li dělení 31 90, vskutku dostaneme výsledek 0,34.

Obdobně provedeme převod periodického čísla 1,271 na zlomek
Dané číslo 1,271 zapišme takto:

Lei —127+ | l + l + l +)

103* 104* 105
Součet v závorce je podle vzorce (1)

0,0011
1—01900"

takže platí
127 1.143 +1 11441,271= nění

271 100 T 900 900 900 *

, ? 2

resp. po zkrácení 557 [viz příklad b)].
1144

Vraťme se ke zlomku ———>,který můžeme zapsat také takto:900
1144 271 — 27——= I *ě900 1+ 900. 0

Pravou stranu rovnosti (**) získáme také užitím tohoto pravidla
pro převod periodického čísla na zlomek:
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Kladné periodickéčíslo menší než 1 převedeme na zlomek tak,
že do čitatele zlomku napíšeme přirozené číslo sestavené z číslic
napsaných za desetinnou čárkou periodického čísla, od něhož
odečteme přirozené číslo „rovnající“ se předperiodě, a do jmeno
vatele zlomku napíšeme přirozené číslo sestavené z tolika devítek,
kolik má perioda míst, k nimž připíšeme tolik nul, kolik má před
perioda míst.

vy?
Na shora uvedených příkladech si ověřímeplatnost tohoto pravidla.

— 36 36 0,36 26
a)2,36—2n T 10000" 5 —2+1—00111

0 — 286.. | m
b) převod čísla 1,271 — 295 J$me provedli v textu článku,—982—98| 8996
c)39,982—39+ 900.225"—9252—92| 2704
d)1O9858—1 0 2475"

— 4 676

e) 3,004=—3-900.225"
8595041322314049586776 125

í) I 9999999999999999999999| 121

Nezůstane bez užitku, jestliže náš čtenář vyřeší několik následujících
úloh a zamyslí se nad naznačenými otázkami.

1.Řešte rovnici1,810l 1,243.| = SH
2. Řešte soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých:

18x—33y—10/7,
2x+-y=783

[Kořeny jsou z = 3,205, y = 1,42.]

3. Zapište soustavu rovnic z předešlé úlohy tak, že příslušné koefi
cienty budou celá nesoudělná čísla. [180 z — 330 y — 107, 890 z +
+ 445 y = 3461]

4. Přesvědčte s, že platí: a) 0,9 —1; b) —3,9 = —4; c) 17,539 =
= 17,54;d) —7 + OŽB6TIA—Ž; e)03+0,6—=09,f) 0,7 + 0,18 =

= 0,95; g) 1,23 — 0,1 = LOL; h) 2,70 = 2,7 = 2,69.

439



10.

11.

. Zapište správný znak >>, < nebo —mezi dvojice reálných čísel:
a) 0,4 0,43; b) 0,9 0,9; c) 7,203 7,203, d) —1,12 —1,12.

„Proveďtedělení:1:7 — ,2:7= ,„3:7=. ,.. 15:7=
[Všimněte si cyklického sledu číslic číselných period.

. Při dělení přirozených číselnenulovým dělitelem, který má tvar 2"%5",
kde exponenty n, k jsou některá z čísel 0, 1, 2, 3, ..., nedostaneme
periodické číslo. Jsou-li v rozkladu dělitele jiná prvočísla nebo jejich
mocniny, pak výsledek dělení je periodické číslo.

. Dělte čísla 1, 2, 3,..., 15, 16 číslem 17. Všechny šestnácticiferné pe
riody, které získáte při všech těchto děleních, vzniknou cyklickou
záměnou číslic periody, již jste dostali při dělení 1 : 17. Obdobný
výsledek také dostaneme při dělení přirozených čísel číslem 23 nebo
47. [Jsou to čísla s periodou po řadě o 22 nebo 46 místech.] Pokuste
se zdůvodnit, proč při dělení celého čísla přirozeným dělitelem n
získáme nejvýše (n-1) místnou periodu. [Všimněte si částečných
zbytků při dělení.]

. Při dělení čísel 1, 2, 3,..., 29, 30 číslem 31 dostaneme vždy jen dva
typy patnácticiferných period, které vzniknou cyklickou záměnou
číslic. Obdobně při dělení čísel 1, 2, 3,..., 39, 40 číslem 41 získáme
8 různých typů period, které se vždy 5krát opakují v cyklických
obměnách.

Číslo 0,404004000400004... není periodické (racionální), ač jej při
pomíná. Místo tří teček jistě dokážete v zápisu iracionálního čísla
pokračovat. Iracionální číslo nelze zapsat ani jako zlomek, ani jako
desetinné číslo (s konečným počtem číslic).

Jak možná víte, ve dvojkové číselné soustavě zapíšeme číslo 2 =
= (10,), číslo3 = (11), a číslo 0,5 = (0,1),. Provedeme-li dělení (10),

(11), = „ nebo (1), (11), = dostaneme po řadě výsledky
(0,10);. (0,01),. O správnosti dělení se přesvěděte vynásobením vý
sledného podílu a dělitele. [Uvažte, že platí např. (1,1), = (10),
nebo (0,1), = (1),]
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fyzika

Sikmý vrh

JAN NOVOTNÝ - KUZMA, gymnázium Příbram

Při zkoumání každého pohybu, a tedy i šikmého vrhu, se snažíme
odpovědět na dvě obsáhlé otázky, které v podstatě určují daný pohyb.
První je otázka dynamiky pohybu, kde určujeme sílu, která je příčinou
daného pohybu.

V našem případě si musíme uvědomit, že vrh šikmý je pohyb, který
probíhá v gravitačním poli Země. Toto pole pro zjednodušení našich
úvah pokládáme za homogenní, a proto síla, kterou toto pole působí
na konkrétní těleso, je konstantní a nezávisí na poloze tělesa. Protože
uvažujeme pole gravitační, síla má směr svislý a je orientována k po
vrchu Země.Navíc v dalších úvahách neuvažujeme odpor prostředí.

Druhá otázka souvisí s určením trajektorie, tj. křivky, po které se tě
leso —pro jednoduchost hmotný bod —pohybuje, a dále soustavy veli
čin, které souhrně nazýváme kinematické. Jsou to dráha, rychlost
a zrychlení. Pokusíme se některé určit přesněa u jiných naznačit postup
jejich odvozování.

Při hledání odpovědi na určení kinematických veličin si uvědomíme,
že šikmý vrh je pohybem složeným. Hmotný bod je vržen počáteční
rychlostí v, která svírá s vodorovným směrem úhel «, kterému říkáme
elevační úhel.
* Zvolme nyní soustavu souřadnic tak, že osa r má směr vodorovný
a osa y směr svislý. Počátek soustavy splývá s polohou hmotného bodu,
kterou měl na počátku, tj. v časovém okamžiku f = 0 (obr. 1).

yj Obr. 1

VySine

————————

o © oou A xi
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Pohyb rozložíme na pohyb podél osy r a podél osy y takto:
a) ve směru osy £ — pohyb rovnoměrný, protože složka síly v tomto

směru je nulová. Rychlost v, v tomto směru je konstantní, a to

Vy = 4 .C08 a (1)

b) ve směru osy y — pohyb složený ze dvou pohybů, a to
1. z rovnoměrného pohybu v kladném směru osy y s rychlostí

Vy = Vysin « (2)

2.z volného pádu, tj. pohybu rovnoměrně zrychleného s rychlostí

vy = K. (3)

Výsledná rychlost podél osy y je

Vy = VySln a — dl. (4)

V hodinách fyziky na střední škole se provádí tzv. bodová konstrukce
křivky, po které se hmotný bod pohybuje. Potom se konstatuje, že tra
jektorií ve vakuu je parabola. Pokusme se toto tvrzení dokázat.

V druhém ročníku se probírají mimo jiné také funkce; s pojmem para
bola se setkáváme u funkcí kvadratických, obecně zadaných předpisem

y=ag-+ bx+ c, a50. (5)
Dalším úkolem je najít vztah mezi souřadnicemi bodů a porovnat se
vztahem (5).
Souřadnice x-ová (pohyb rovnoměrný) je

X = WČ.cos mw, (6)

souřadnice y-ová (pohyb rovnoměrný) je
1

y = %.b.sin « —z gl" (7)

Z (6) dostaneme
x

=
Vy- COS A

a po dosazení do (7)
x 1 x=4.—————.sinu ——g.——————.

y 9 9.608« mez Vy.cos*«

Získanou rovnici upravíme na tvar
J—2 t

2 věCosa | T ste, (©)yY —

který srovnáme s formulí (5). Dostaneme
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9
a = — ——“ -——--;4 = o =Ů

2 vý COS?x be «;

trajektorií šikmého vrhu ve vakuu je tedy parabola.
Dráha je vlastně velikost oblouku paraboly. Pro její výpočet je třeba

znalostí integrálního počtu. Složky rychlosti mámejiž určeny v (1) a (4).
Její velikost vypočítáme pomocí Pythagorovy věty, protože vy a Vy
jsou na sebe kolmé; je tedy BIC
Z toho podle (1) a (4) plyne, že je

v = Vvž cos* © — (% sin « — gt)*,

v = |vě—2vgtsina + gt (9)
Při výpočtu velikosti zrychlení musíme vycházet z (9) a z definice.

Ne však z definice prvého ročníku, ale z definice, která vystihuje fy
zikální smysl zrychlení jako časové změny rychlosti při velmi malém
časovém intervalu. Tato podmínka úzce souvisí s pojmem derivace.
Proto velikost zrychlení získáme jako časovou derivaci vztahu (9).

Jednou z důležitých veličin je maximální výška H šikmého vrhu.
Vypočítáme ji na základě znalosti trajektorie; výška je vlastně y-ovou
souřadnicí vrcholu paraboly. Stačí upravit (8) takto:

M g výsin 2« j vý sin? « 10
zeta (27 P, (10)

Souřadnice vrcholu jsou

vý sinž x © v$.sin 2«
Yo— 2. To—78 >

maximální výška je

H— vý sin“ «
29

Dálka je vzdálenost bodu dopadu od počátečního bodu, pokud před
pokládáme, že bod dopadu O"leží na ose «, tj. osa x leží na „„povrchu““
Země. Dálka je pak x-ovou souřadnicí bodu dopadu. Jeho y-ová sou
řadnice 46 = 0.
Podle (8) je tedy (Ď —=dálka) 9

0 = —————
2 vý cosž«

„D*+ D.tg«.

Dzzz P+64)=02 Vý008? «
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y |

Obr. 2

Tak dostaneme dvě řešení:1.D,—0— cožjesouřadnicepočátečníhobodu,kterýmátakéy-ovou
souřadnici nulovou, a proto z hlediska výpočtu je řešením.

23
2.D,—Pla (11)
Dálka šikmého vrchu je tedy dána vzorcem (11).

Na základě (11) lze odpovědět i na otázku, při kterém úhlu dosáhneme
největší dálky. Hledáme podmínku, kdy výraz na pravé straně (11)
nabývá maximální hodnoty. Protože rychlost vya zrychlení g jsou kon
stanty, je maximální hodnota určena maximální hodnotou sin 2«.
Funkce sinus nabývá maximální hodnoty 1, a to pro úhel o velikosti
90. Maximální dálky vrhu se tedy dosáhne při úhlu 45“.

Protože je
sin (90“ — 2w) = sin (90" +- 29), (12)
sin 2 (45“ — ) — sin 2 (45“ + ©),

můžeme dálku D, dosáhnout vržením hmotného bodu stejnou počá
teční rychlostí pod dvěma různými elevačnímiúhly a, «, (obr. 2):

a —45" —0, X = 45" + 9.

Těmto úhlům odpovídají dvě různé trajektorie; jedna je „„plochá“',
druhá „strmá““. V případě maximální dálky tyto dvě trajektorie splý
vají.

Na základě uvedených vztahů se mohou odvodit další závislosti, např.
určení doby šikmého vrhu, určení rychlosti dopadu, určení rychlosti
v nejvyšším bodě trajektorie atd. To už ponechávám na procvičení
čtenáři.
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Relativita — vec jednoduchá, ale rafinovaná - Ill.

VLADIMÍR ČERNÝ, Ústav fyziky a biofyziky UK, Bratislava

11. Rovnomerný priamočiarý pohyb
V poslednom článku nášho „,seriálu““sa vraciame k niektorým obťaž

nejším problémom, ktoré sme v doterajších úvahách nechali nedoriešené.
Orientujeme sa tu predovšetkým na náročnejšich čitatelov, ktorí majú
záujém o hlbšie pochopenie problematiky. Pre pochopenie základov
špeciálnej teórie relativity (ŠTR) tu už obsahovo neprinášame nič nové
ho. Kvóli skráteniu rozsahu budeme tiež predpokladať, že čitatel bude
pracovať viac samostatnejšie a sám si urobí viacero obrázkov i vymyslí
vhodné ilustrujúce priklady.

Vráťme sa teda k nášmu prvému článku. Použili sme v ňom pojem
rovnomerný priamočiary pohyb (pri definícii inerciálnej súůstavy) bez
toho, že by smesi ho bližšie objasnili. Výsvetlenie je naozaj logicky ná
ročnejšie,pomóžemesimalým trikom: definujeme inerciálnu sústavu iným
spósobom. Povieme si najprv definíciu, potom ju okomentujeme.

Inerciálnou sústavou nazveme taků sústavu vzťažných navzájom
sa nepohybujúcich telies, pre ktorů platí tvrdenie: Ak dráhy dvoch
Tubovolných volných telies (t. j. telies pohybujůcich sa bez vplyvu
vonkajších síl) voči tejto sůústavemajú spoločné dva body, potom celé
ich dráhy sů totožné.

Velmi rafinovaná definícia, pravda! Navyše je vyjadrená zloženým
súvetím, ktoré vyzerá velmi učene. Ovela jednoduchšie vyzerá to isté
v reči trpaslíkov. V tejto reči je súčasne zrejmé, že pojem dráha je pojem
relatívny, t. j. chápaný vždy voči nejakej sústave. Teda: Inerciálnou
je taká sůstava trpaslíkov, o ktorej platí tvrdenie: Ak nejaké volné teleso
teleso počas svojho pohybu prešlo okolo trpaslíkov Jožka, Janka, Palka,
Ferka, Miška atď. (— dráha telesa), a o inom volnom telese vieme, že
tiež prešlo okolo Janka a Ferka, potom prešlo i okolo ostatných vyme
novaných trpaslíkov. Pre istotu opakujeme, čo sme povedali už v prvom
článku: nech čitatel nepodceňuje trpaslíkov. Podla mienky autora je to
naozaj to najlepšie, ako uvažovať v relativite, a to nielen na stredo
školskej úrovni.

Máme teda pomerne komplikovanů definíciu. Nebudeme si ju dlho
objasňovaťů.Pripomeňme iba, že v geometrii platí, že dve priamky,
ktoré majů dva body spoločné,sú totožné. Čitatel isto sám na vhodných
prikladoch pride na to, ako táto definícia funguje. Nech si tiež overí,
že pre neinerciálnu sústavu také tvrdenie neplatí. Takým príkladom sú
napríklad trpaslíci, ktorí sedia v zrýchlene sa pohybujúcom vagóne.

Čo sme získali? Definovali sme inerciálnu sústavu bez toho, aby sme
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potrebovali pojem priamy a rovnomerný. Tieto pojmy vlastne pre
inerciálnosť sůstavy vobec nie sů podstatné.

Teraz nie je nič jednoduchšie, ako definovat priamku (vo fyzikálnom
zmysle) takto: Priamka je dráha volného telesa v inerciálnej sústave.
Pre praktické účely je vhodnejšie spomenúťsi, že svetlo je v istom zmysle
tiež průd volných častic — fotónov, a teda definovat: Priamka je dráha
svetelného lůča vo vákuu. Potom ale poučka, ktorů sa učia malí žiaci
(svetlo sa šíri priamočiaro) nie je vlastne fyzikálnym zákonom,ale tauto
lógiou, vlastne definíciou, a teda sa takáto poučka nedá verifikovať
meraním, experimentom.

Pravda, je možná i iná definícia priamky. Priamka je čiara, ktorá je
daná napnutou niťou zanedbatelného priemeru a hmotnosti. Ak defi
nujeme priamku takto, pričom ponecháme definíciu inerciálnej sůstavy
v nezmenenom tvare, potom o dráhach volných telies už nemožno jed
noducho tvrdiť, že sů to priamky. O tom je treba presvedčiť sa experi
mentom. Potom aj tvrdenie — svetlo sa šíri priamočiaro — je zákonom
a znamená: svetlo sa šíri pozdlž napnutých nití (a to treba opáť experi
mentálne preverit).

Akó vidieť, fyzika je naozaj pekná vec. Dá sa s ňou krásne pohrať.
Pokial ide o to, ktorý z uvedených spósobov definície priamočiarosti

treba preferovať, je to do istej miery vec vkusu. Autor sa však domnieva,
že prvý spósob je fyzikálne hlbší.

Ostal nám ešte problém rovnomernosti chodu hodín. Ako hodiny sme
použili lubovolný opakujůci sa pravidelný dej. Intuitívne sme pod poj
mom pravidelnosť chápali skutočnosť, že doba medzi dvoma tiknutiami
hodín je stále rovnaká. Intuícia nás tu trochu vedie do kruhu, lebo čas
sme „„definovali“ pomocou hodín a rovnomernosť chodu hodín podla
času. Naša definícia inerciálnej sůstavy nám však umožní aj tu z tohto
kruhu vojsť.

Rovnomernosť chodu hodín móžeme definovať velmi jednoducho:
Také hodiny idů rovnomerne, podla ktorých sa volné telesá v inerciálnej
sústave pohybujů rovnomerne t. j. rovnaké úseky dráhy prejdů za
rovnaký počet tiknutí hodín. V reči trpaslíkov to znamená: Rovnomerne
idúci model hodín má tů vlastnosť, že ak také hodiny pridelíme všetkým
trpaslíkom, ktorí sů rozostavaní v rovnakých vzdialenostiach, potom
volné teleso, ktoré sa pohybuje pozdlž nich, sa pohybuje tak, že údaje
hodín vyjadrené v počtoch tiknutí o prelete telesa okolo trpaslíkov
tvoria aritmeticků postupnosť.

Poznamenajme tiež, že sme ešte používali i konkrétny model „sve
telných“' hodín. Tieto hodiny idů podla definicte rovnomerne, pretože sů
založenéna pohybe svetelného signálu,t. j. průdu volných fotónov.

Pozorný čitatel si možno všimol, že na to, aby naša definícia bola
bezosporná, musí ešte platiť fyzikálny zákon (ktorý treba najprv expe
rimentálne preverit), ktorý hovorí: Ak zistíme, že pri použití istého typu
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hodín sa určité volné teleso pohybuje rovnomerne v inerciálnej sústave,
potom podla týchto hodín sa i každé iné volné teleso pohybuje v tejto
súůstave rovnomerne.

12. Paradox dvojčiat
Naše úvahy vedieme v tomto článku vlastne už v duchu, ktorý je

bližší všeobecnej teórii relativity (VTR). Zakončime preto náš seriál
problémom, ktorý už do VTR patrí —paradoxom dvojčiat.

Tento známy paradox hovorí: „„Ak jedno z „„dvojčiat“ (— dvoch
rovnakých hodín) nasadne do rakety, vykoná určitů cestu vesmírom
a vráti sa naspáť, potom pri vystůpení z rakety zistí, že je „„mladšie“
(— hodiny ukazujů menší počet tiknutí) ako dvojča, ktoré ostalo
na Zemi. Poznamenajme, že obdobný pokus s hodinami bol naozaj
vykonaný a potvrdil tento predpovedaný efekt.

Uveďme na začiatok, že problém dvojčiat nie je totožný s efektom
dilatácie času v ŠTR, hoci s ním bezprostredne súvisí. Najlepšie to
vidno z diskusie o nasledujúůcej chybnej úvahe o „„vyvrátení“ dilatácie
času v ŠTR: „Dilatácia času nemóže existovat, lebo keby sa „„mne“
zdalo, že „kolegove“ hodiny (ktorý sa voči mne pohybuje rovnomerne
priamočiaro) idů pomalšie ako moje, potom jemu by sa tak isto zdalo,
že moje idů pomalšie ako jeho. Z toho vyplýva, že hodiny musia isť
rovnako.“

Táto úvaha je zlá, na scestie tu zviedla málo starostlivá formulácia
problému. Ak si bližšie všimneme našu úvahu o dilatácii času v našom
druhom článku, potom zbadáme, že situácia tam popisovaná v skutoč
nosti nie je symetrická. Hovorovo povedané; „Ja“ porovnávam jedny
„jeho“ hodiny s dvoma „„mojimi““a potom zistím, že „jeho“ tiknů
jedenkrát, kým „moje“ už viackrát. V tejto formulácii je zrejmé, že úlo
ha „moja“ a „jeho“ sa nedá vymeniť. ,,On““zistí spomalenie „„mojich““
hodín v úplne inej situácii: keď porovná jedny „„moje““hodiny s dvoma
„svojmi“. K žiadnemu sporu teda neprideme.

V spomínanom prípade dvojčiat sa však porovnávajů jedny hodiny
s jednými hodinami, čo je možné iba vtedy, ak sa hodiny „„opáťstretnú“
Teraz sa nám naozaj móže stať, že situácia vedie k sporu. Veď tak isto
si dvojča v rakete móže myslieť, že ono stojí, kým jeho súůrodenec sa
spolu so Zemou napred vzdiali a potom opáť vráti naspáť. Móže teda
očakávať, že dvojča na Zemi budepri stretnutí mladšie.

Takáto úvaha je opáť chybná, situácia ani tu nie je symetrická, hoci
z iného dóvodu. Celkom jednoznačne sa totiž dá rozhodnůť, ktoré dvoj
čiat sa v skutočnosti*) — v absolůtnom zmysle — pohybovalo a toto
dvojča bude pri stretnutí mladšie.

*) Dopúšťame sa tu istej nepresnosti vo formulácii, zanedbávame tu gra
vitačné efekty, ale to už je naozaj mimo rámca našich úvah.
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Skutočne: podla princípu relativity sformulovaného v prvom článku
sa nedá rozhodnůť, či sa hýbe vlak alebo nástupište, ak ide o pohyb
rovnomerný priamočiary. Ak však ide o pohyb zrýchlený (vo všeobeo
nom slova zmysle), potom sa táto otázka rozhodnůť dá. Preto v električ
kách bývajů tabulky ,,Ak stojíte, držte sa!“ ale na zastávkach také
tabulky nie sů potrebné.

Raketa na to, aby sa mohla vrátiť, musí brzdiť alebo sa pohybovat
po zakrivenej dráhe. Dvojča v rakete to pozná tak isto, ako pozná cestu
júci v aute i so zaviazanými očami, že auto vošlo do zákruty.

Aby sme paradox dvojčiat ilustrovali i kvantitatívne, zjednodušme
si celů situáciu. Uvažujme kruhovů dosku rotujúcu okolo svojho stredu
tak, že rýchlosť obvodu je v. Majme trpaslíkov — dvojčatá — z ktorých
jeden rotuje stojac na doske pri jej obvode (označme ho T“) a druhý (T)
stojí zvonku tesne pri okraji. Okolo dosky rozostavme trpaslíkov, ktorí
majú s trpaslíkom T synchronizované hodiny. Tvoria inerciálnu sústavu
S, vzhladom na ktorú je T v pokoji.

Nech teraz trpaslík T“ v čase, keď jeho hodiny ukazujů čas f“, míňa
trpaslíka T, zo sústavy S, ktorého hodiny ukazujů čas ť,. V čase, keď
jeho hodiny ukazujů f + Ať, nech míňa trpaslíka Tj, ktorého hodiny
ukazujů čas ř, + A ť,.Predstavmesi teraz, že v mieste, kde stojí trpaslík
T,, pohybuje sa rovnomerne priamočiaro rýchlosťou v v smere dotyčnice
k obvodu dosky vagón, v ktorom sedí trpaslík T;, ktorého hodiny ukazu
jú čas f,. Ak čas A ď je dostatočne malý, trpaslíci T“ a T, sa pohybujú
prakticky vedla seba vo vzájomnom pokoji (obidvaja majú totiž rýchlosť
v). Preto trpaslíka Tj minú súčasne a vtedy nech ukazujú hodiny T,
čas t, + A ť;,.Pretože T" a T, sa navzájom prakticky nepohybujú, mó
žeme predpokladať, že ich hodiny tikajů s rovnakou frekvenciou*),
teda že platí

Ati=AťZ
Prečo robíme takýto komplikovaný trik? Pretože ŠTR nám nič ne

povie o hodinách trpaslíka T“, ktorý sa pohybuje krivočiaro, ale zato
nám vie povedať, ako tikajů hodiny trpaslíka T;, ktorý sa pohybuje
rovnomerne priamočiaro. Podla našej diskusie o dilatácii času z druhého
článku je hneď zrejmé, že platí:

A bo— A ty. — vž|e? 9

Teraz už ale móžeme napísať tiež aj tvrdenie

Ať =A V —vež,

*) Tento predpoklad treba experimentálne overit, v skutočnosti nie je
triviálny, v princípe hodiny trpaslíka T' móžu „„poznať““,že sa pohybujúů
zrýchlene, a teda tikať s inou frekvenciou ako hodiny T2,1keď sú po krátku
dobu navzájom prakticky v pokoji. Príslušný experiment naozaj ukazuje,
že tikajú rovnako.
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Pretože celý pohyb trpaslíka T“ móžeme rozložiť do takýchto elemen
tárnych posunutí, platí tiež vzťah (ktorý dostaneme sčítaním príspev
kov A ťpo jednotlivých malých posunutiach)

VHTjé —4TLoá,
keď sme využili fakt, že hodiny $rpaslíkov v sústave S sú synchronizované, a teda platí £ = ť.

Trpaslík T“ sa vráti k trpaslíkovi T po čase (meranom na hodinách
trpaslíka T)

E—2ar/v
a jeho hodiny budů vtedy ukazovať čas

———— ———-— 2
= eV —ve = 7 MN—v*je*< =

Trpaslík sa teda vráti mladší ako trpaslík T.
Týmto krátkym príkladom o paradoxe dvojčiat sme ukončili naše

úvahy o ŠTR. Nevyčerpali sme ani zdaleka celůproblematiku. Išlo nám
skór oto ukázat, ako asi treba pristupovať k riešeniu rózných nejasností
okolo ŠTR. Záujemcom o hlbšie a podrobnejšie zvládnutie problematiky
odporůčame napríklad známe Feynmanove lekcie, ktoré u nás čoskoro
vyjdů v slovenskompreklade. Je to sice kniha chápaná ako úvodný kurz
fyziky na univerzite, ale niektoré časti sů dobre čitatelné i pre šikovnej
šieho stredoškoláka. Niekolko prvých kapitol sa oddá prečítať nielen
kvóli ŠTR,ale kvóli pochopeniu ducha fyziky vobec.

Na záver by autor rád poďakoval J. Pišútovi za mnohé užitočné
diskusie a za to, ako sme sa na našich trpaslíkoch prijemne pobavili.

Autor článku sa ospravedlňuje čitatelom i redakcil za numericků
chybu v hodnote rýchlosti svetla uvedenej v prvej časti článku, ktorá
vznikla vypadnutím jednej cifry v rukopise. Správna hodnota — v uve
denej. presnosti — je 299 792 km.s-*. Za upozornenie na chybu autor
ďakuje čitatelovi P. Havlínovi.
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Astronomický svět ve znamení SS 433

RNDr. RENÉ HUDEC, Astronomický ústav ČSAV

Jen málo kosmických objektů vyvolalo v poslední době v astrono
mickém světě takovou pozornost jako objekt SS 433. Na první pohled
vypadá SS 433 jako nenápadná slabší zčervenalá hvězda v souhvězdí
Vodnáře (« — 19h09%21s,d — + 4*53,9"; 1950,0). Její označení pochází
ze seznamu hvězd s jasnými vodíkovými emisními čarami ve spektru,
který publikovali v roce 1960 astronomové C. B. Stephenson a N. San
duleak; hvězda tam má 433. pozici. Emisní spektrální čáry jsou sice
obecně doprovodem neobyčejné aktivity ve hvězdě nebo v jejím okolí —
v posledních letech byly například spolehlivou indikací pro ztotožňová
ní hvězd s rentgenovými zdroji — samy o sobě však ještě zvýšený
zájem o SS 433 nevyvolaly. Teprve v létě 1978 astronomové Ď. Clark
a P. Murdin pomocí 3,9metrového anglo-australského dalekohledu
objevili, že hvězda je optickým protějškem vysoce proměnného bodo
vého rádiového zdroje, který leží uvnitř rozlehlé oblasti vysílající rá
diové záření, známé pod označením W 50. Britská rentgenová družice
nalezla v témže místě rentgenový zdroj. Clark a Murdin proto vytvořili
hypotézu, že hvězda může být pozůstatkem výbuchu supernovy, který
pravděpodobně vedl i ke vzniku oblasti W 50. Na rozdíl od podobných
pozůstatků supernov však tento objekt není pulsarem, tedy zdrojem
pulsující rádiové emise.

Hlavní překvapení si však hvězda SS 433 stále ještě nechávala pro
sebe. Teprve kdyžastronom B. Margon koncem roku 1978 v rámci stu
dia optických protějšků rentgenových zdrojů podrobněji prozkoumal
její optické spektrum, zjistil, že mu dominují intenzivní, vysoce pro
měnné emisní čáry vodíku, hélia, uhlíku a dusíku, a co více — několik
neidentifikovaných emisních čar mění svoji vlnovou délku značně den
ze dne. Jedna z čar, ležící poblíž vodíkové čáry 656,3 nm, se za pouhých
28 dní posunula dokonce o plných 60 nm směrem k červenému Konci
spektra.

Tak velké posuvy čar ve spektru nebyly dosud u žádného objektu
pozorovány. Posuvy spektrálních čar u astronomických objektů vzni
kají obvykle Dopplerovým jevem, tj. pohybem vysílajícího zdroje
vzhledem k pozorovateli — obvykle jde o hvězdu obíhající kolem druhé
složky dvojhvězdy, která se tak periodicky k Zemi přibližuje a zase
vzdaluje. Velké posuvy čar byly dosud známy jen u vzdálených kvasarů
— ale tam šlo o pevný posuv jen jedním směrem, nikdy i zpět, daný
trvalým kosmologickým vzdalováním objektu. Naproti tomu SS 433
je vzdálena pouhých 3500 parseků (asi 11 000 světelných let) a leží
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v naší galaxii. Další výzkumy ukázaly, že záhadné čáry nejsou ničím
jiným než obyčejnými vodíkovými čarami, které jsou současněposunuty
jak směrem k červené, tak i k modré oblasti. Jinými slovy, každá emisní
vodíková čára je ve spektru SS 433 třikrát, z toho jednou ve své obvyklé
vlnové délce, a dvakrát posunutá — jednou k delším vlnovým délkám,
podruhé ke kratším. Posunuté čáry se periodicky přesunují s periodou
164 dní. Řečeno ještě jinak — objekt se od nás současně vzdaluje rych
lostí okolo 50 000 km .s7* i se k nám přibližuje rychlostí 35 000 km .s“*!
Opravdová vědecká záhada — jde snad o soustavu dvou černých děr
obíhajících fantastickými rychlostmi kolem sebe? Není divu, že zpráva
vyvolala mimořádnou pozornost vědců i laiků po celém světě. SS 433
se stala jednou z nejpozorovanějších hvězd let 1979 a 1980 a v zahraničí
1 první hvězdou, jejíž mapka okolí byla vysílána v televizních progra
mech pro veřejnost.

Podrobnější průzkumy ukázaly, že teorie o dvou černých dírách obí
hajících kolem sebe vysokou rychlostí je příliš fantastická na to, aby
byla pravdivá. Aby dvě tělesa obíhala kolem sebe rychlostí 50 000 km .s-1
s periodou 164 dní, musela by jejich hmotnost celkově dosahovat jedné
miliardy hmot našeho Slunce. Příliš mnoho na to, aby taková soustava
svou gravitací nenarušila celou naši galaxii; světlo by ji navíc probíhalo
tak dlouho, že by posuvy čar nebyly stabilní.

Jak ale vysvětlit záhadu SS 433%Má tento objekt gigantické magne
tické pole, které nějakým způsobem mění jeho optické spektrum?
Nebo vznikají spektrální čáry v prstenci plynu rotujícího kolem černé
díry s hmotností zhruba jednoho miliónu hmot Slunce? Opět se ukázalo,
že předložených teorií je téměř tolik, kolik teoretiků. V poslední době se
však vědci většinou shodují v tom, že v případě SS 433 máme pravdě
podobně co činit s objektem, z nějž tryskají do dvou opačných směrů
dva tenké proudy plynu. Jeden z nich je skloněn směrem k Zemi, druhý
do opačného směru — proto současně ve spektru pozorujeme vzdalování
i přibližování. Takové výtrysky plynu byly již dříve pozorovány u ně
kterých aktivních galaxií, například M 87. V případě SS 433 vyvrhuje
dva opačně namířené proudy plýnu rotující objekt podél osy skloněné
k ose jeho rotace: perioda 164 dní tedy není oběžnou periodou, ale pre
cesní periodou proudů. Aby tento model vysvětloval chování objektu,
musí centrální objekt vysílat paprsky plynu velkou rychlostí, okolo
80 000 km.s-*. Jaký je to ale mechanismus, urychlující hmotu na rych
lost větší než čtvrtina rychlosti světla? Vždyť kinetická energie proudů
musí dosahovat 10**W, zhruba desetmiliónkrát více než kolik vyzáří
naše Slunce! Ročnětak musí být proudy vyvržena asi milióntina sluneční
hmoty.

O fyzikální podstatě centrálního objektu SS 433, z nějž tryskají oba
proudy, existuje řada hypotéz a teorií. Některé z nich jsou založeny
na tom, že kanadský astronom D. Crampton objevil ve spektru dodateč
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né malé spektrální posuvy s periodou 13 dní, které by nasvědčovaly
tomu, že centrální objekt může být dvojhvězdou, skládající se ze dvou
objektů o hmotnosti zhruba 1,5 hmoty Slunce, které se kolem sebe po
hybují po vysoce excentrické dráze. Tento systém by zřejmě tvořila
normální hvězda spektrální třídy F a neutronová hvězda, což je typické
1pro jiné rentgenové dvojhvězdy. Takže — systém by měl být normální,
ale není. Ale co když vlastně pozorujeme krátkou a tedy vzácnou, ale
přece jen normální fázi ve vývoji mladé rentgenové dvojhvězdy? Ně
kteří vědci předpokládají, že výtrysky plynu by mohly pocházet z přepl
něného akrečního disku kolem neutronové hvězdy — hmota by pak
mohla být vyvrhována podél jejích magnetických pólů. Jiný model zase
vyžaduje neutronovou hvězdu těsně obíhající v systému s bílým trpaslí
kem, který je celý vnořen do oblaku plynu, možná obálky červeného
obra, odhozené při vývoji jedné z obou složek. Oběžná perioda této sousta
vy by však musela být velmi krátká, jen asi 4 až 8 minut.

Zatímco záhada centrálního objektu SS 433 není stále ještě vyřešena,
zdá se, že teorie o výtryscích plynu z tohoto objektu odpovídá skuteč
nosti. Nasvědčují tomu některá poslední rádiová pozorování na vlně
20 cm, vykazující protaženost rádiového zdroje východo-západním
směrem; podle tohoto měření by výtrysky byly dlouhé zhruba 70 000
astronomických jednotek, čili přes bilión kilometrů.

I když se hypotézy vědců vysvětlující objekt SS 433 liší, přece jen
se v jednom shodují — nikdo nepochybuje o tom, že máme co činit
s objektem zcela mimořádného významu — možná s dvojhvězdou,
která přežila výbuch supernovy, možná S jinou vzácnou fází hvězdného
vývoje. Protože SS 433 uvolňuje obrovská množství hmoty i energie,
je jasné, že tento jev nemůže trvat příliš dlouho a že nám bylo dopřáno
velké štěstí, být jeho svědky.

Záhadný experiment

„Vzduch je vlhký, přístroje jsou zastaralé a pokusy se nebudou dařit.“
Tuto skeptickou větu s nádechem ironie zaslechl profesor, když žáci
přicházeli do posluchárny fyziky a spatřili přístroje, připravené na ho
dinu věnovanou elektrostatice. Měl smysl pro humor, a proto odpověděl
pokusem.

Postavil se za experimentální stůl a dotkl se ebonitovou tyčí elektro
metru, který ukázal, že není nabitá. Potom opsal tyčí před sebou kruh,
přiložil ji opět k elektrometru a stalo se nemožné — ukazatel elektro
metru se vychýlil. Byli snad žáci svědky objevu, že ebonitovou tyč lze
zelektrovat třením o vzduch?
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Zamyslete se nad popsaným experimentem a pokuste se objevit jeho
tajemství. (Nebudete-li si vědět rady, podívejte se na str. 456.)

Popisem tohoto malého fyzikálního žertu končíme sérii devíti úsměv
ných situací z prostředí kolem fyziky, jež jste postupně nalézali v jed
notlivých číslech 59. ročníku Rozhledů. V příštím ročníku v tom bu
deme pokračovat, ovšem trochu jinak. V každém čísle se seznámíte se
zajímavým fyzikálním pokusem.

jm

Z dějin exaktních věd

Michael Faraday
a objev elektromagnetické indukce

PhDr. FRANTIŠEK GOLAB, PhDr. JOSEF PROCHÁZKA,PF Ostrava

Před 150 lety, 29. srpna 1831, byl Faradayem objeven jeden z nejdů
ležitějších fyzikálních jevů, který se stal základem i nynější „„průmyslové
výroby“ elektrické energie, jev elektromagnetické indukce.

Michael Faraday (obr. 1) se narodil 22. září 1791 v londýnském před-.
městí Newington Butts jako syn kováře. Po ukončení základního vzdě
lání pracoval od svých 13 let u knihaře a knihkupce. Zde využil příle
žitosti k četbě a poznal díla významných vědců současnosti i minulosti;
nejvíce jej zajímaly knihy z oblasti fyziky a chemie. Tehdy zatoužil
zabývat se vědou. Po večerech navštěvoval přednášky Humphry Davyho
v Royal Institution a v r. 1813byl Davym přijat jako pomocný laborant.
Ale již brzy byl za svůj zájem o práci a projevované schopnosti jmenován
asistentem. Hlavní jeho povinností bylo organizačně zajišťovat před
nášky hostujících docentů a připravovat demonstrační experimenty
k těmto přednáškám. Od roku 1816 již současně samostatně vědecky
pracoval a v témž roce publikoval svoji první vědeckou práci z chemie.
Chemickýmivýzkumyse zabývali nadále, ale svůj zájem rozšířilna práce
fyzikálně technické (1820—1822 příprava nerezavějících druhů ocelí,
1825—1829 výroba skla daných optických vlastností, aj.) i na výzkumy
v oblasti elektřiny, magnetismu, optiky aj.
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A byly to právě výzkumné práce a objevy z elektřiny, které zajistily
Faradayovi, jenž byl ve vědě vlastně samoukem a nikdy nezískal vyšší
ho vzdělání, přední místo mezi nejvýznamnějšími vědci.

Názory Faradaye na hmotu, pohyb, na metody bádání v oblasti
fyziky, na tuto vědu vůbec a na její poslání byly velmi originální. Fa
raday sám pečlivě vybíral, kterým myšlenkám je nutno se věnovat
a které názory nutno odmítnout. Není proto divu, že jeho vědecké ná
zory se značně lišily od názorů jeho současníků.

Jako přírodovědec byl Faraday materialista, i když ne atheista,
ovšem nepřiznával náboženství právo míchat se do vědy. Řídil se ideou
jednoty přírody a všeobecným spojením jejich věcí a jevů. Konkrét
ním uskutečněním této ideje byl názor o jednotě a přeměně„,sil přírody“

Faraday zastával originální názory na podstatu hmoty. Předpokládal,
že hmota je aktivní a nemyslitelná bez pohybu. Faraday se stavěl proti
obvyklým názorům na podstatu látek, podle nichž jsou atomy malá
tělíska oddělená prázdným prostorem, v nichž jsou centrální síly, půso
bící na dálku. Podle Faradaye hmota zaujímá celý prostor. Základní
vlastností hmoty jsou přitažlivé a odpudivé síly. Při vysvětlování svého
názoru na hmotu Faraday napsal: ,,... hmota je všudepřítomná, a není
místa, které by nezaujímala. V plynech se atomy vzájemně dotýkají
jeden druhého zrovna tak jako v tuhých látkách. Odtud vyplývá,
že i atomy vody se vzájemně dotýkají, ať jsou v jakémkoliv stavu:
jako led, voda nebo vodní pára; prázdný prostor mezi jejich atomy prostě
neexistuje. Bezpochyby vzdálenosti mezi jejich centry sil se mění;
ale to, co tvoří podstatu hmoty jednoho atomu, se týká hmoty jeho sou
sedních...““. Pod pojmem síla Faraday rozuměl vlastní aktivitu tělesa
nebo materie vůbec a jeho pojetí síly je mnohem bližší pojmu energie,
pohyb, než vlastní sila (není náhoda, že Faraday zároveň se slovem
„force“ používal často i slovo „„power““,což značí síla, schopnost, výkon,
energie). Podle Faradaye jsou atomy centry těchto odpudivých a přitažli
vých sil. Vzájemně pronikají a prostírají se do nekonečna. Obecné
pohledy Faradaye na hmotu našly své konkrétní vyjádření vjeho pojetí
fyzikální podstaty elektromagnetických jevů, založené na představách
pole.

Jak jsme již uvedli, veden myšlenkou o vzájemné přeměně „sil“,
Faraday dlouhou dobu se zabýval problémem „,přeměnýmagnetismu
a elektřiny“ a výsledkem tohoto úsilí bylo objevení elektromagnetické
indukce.

Když 21. července 1820 oznámil Hans Christian Oerstedt svůj objev,
že magnetka je elektrickým proudem vychylována a krátce na to byly
pokusy opakovány celou řadou fyziků (např. Ampérem), začali s opako
váním těchto pokusů i Davy s Faradayem. Zpočátku byli ještě v zajetí
nesprávných představ, že se při vzájemném působení mezi elektrickým
proudem a magnetkou jedná o obvyklésíly, které leží na přímcespojují
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cí vodič s proudem a magnetkou, ale již v srpnu 1821 Faraday opravil
svůj názor a v září téhož roku sestrojil zařízení, jímž naprosto jasně
prokázal, že síly mezi proudem a magnetkou jsou na původně uvažovaný
směr ve skutečnosti kolmé a že elektrický vodič s proudem při tom rotuje
kolem pevného magnetu a naopak pohyblivý magnet kolem pevného
vodiče protékaného proudem.

Nyní Faraday usiloval o uskutečnění inverzního jevu: o elektrické
působení magnetu; k této úloze nalézáme v jeho poznámkách zápis
(z r. 1822): ,„Změním magnetismus v elektřinu““.Ve svém principu vhod
né zařízení k této přeměně zkonstruoval již v letech 1825až 1828, ale ne
gativní výsledek byl dílem málo citlivých přístrojů. Až konečně 29. srpna
1831 stanul Faraday u cíle svého snažení. Pomocí zařízení, které by
chom mohli dnes označit jako transformátor, objevil elektromagnetickou
indukci.

K popisu výsledků svých experimentů Faraday zavádí pojem elek
trických a magnetických siločar. Směr indukovaného proudu (Faraday
zde nehovoří o indukovaném napětí!) je pak určen způsobem, jakým
jsou magnetické siločáry (dnes užíváme pojem „indukční čáry““)jdoucí
od severního pólu magnetu k pólu jižnímu vodičem „,protínány“.

Představa o siločarách elektrického a magnetického pole jako o ně
čem reálném se vytváří u Faradaye postupně. Zpočátku hovořil o magne
tických siločarách jen jako o vhodném prostředku pro názornou předsta
vu rozloženímagnetickýchsil působících v prostoru kolem magnetu nebo
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proudu. Faraday napsal: „Za magnetické čáry považuji čáry magnetic
kých sil, i když deformovaných vlivem sousedních pólů, tyto čáry lze
znázornit ocelovými pilinami; k těm se malé magnetické střelky orientují
jako tečny“.

Při dalším studiu magnetických a elektrických jevů vytváří nové
objevy, které se týkají především vlivu prostředí na tyto jevy. U Fa
radaye postupně sílí přesvědčení ve fyzikální reálnost siločar, ve sku
tečnosti představujících strukturu magnetického a elektrického pole.

Elektromagnetická indukce není jediným Faradayovým objevem,
i když je jistě objevem prvořadé důležitosti. Z dalších objevů a výzkumů
si připomeňme alespoň jeho studium vedení elektrického proudu v ka
palinách (Faradayovy zákony), objev stáčení polarizační roviny světla
magnetickým polem z r. 1845 (tzv. magnetooptický jev) a bezvýsledné
studium vlivu magnetického pole na spektrální čáry, snahu o „„přeměnu
gravitace na jiné sily“aj.

I přes nepochopení převážné většiny svých současníků mají experi
mentální Faradayovy objevy 1 teoretické úvahy velký význam (stál
v podstatě na půdě materialismu) a v mnohém předběhl svou dobu.
Prvním, kdo se začal Faradayovými pracemi vážně zabývat, byl Max
well, který jeho myšlenky dále rozvíjel, zákony formuloval matematicky
a dospěl až k jednotné teorii elektromagnetického pole.

Faradayova osobnost je příkladem člověka, který bez vyššího vzdělá
ní, jen vlastní pílí živenou vytrvalostí předstihl řadu tehdy uznáva
ných vědců. Dokázal tak, že ne vždy jen množství vědomostí žene
člověka vpřed, ale především rozum, jeho morální vlastnosti a chuť
k práci jsou oním hnacím motorem.

Literatura:
[1] Hermann, A.: Lexikon Geschichte der Physik A— Z. Aulis Verl. Deubner

und Co KG, Kóln 1972.
[2] Spasskij, B. L.: Istorija fiziky I. Vysšaja škola, Moskva 1977.
[3] Jeremějeva, S. I.: Vydajuščijesja fiziki mira. Centralnaja politěchičeskaja

bibliotěka, Moskva 1958.
[4] Baláž, P.: Význační fyzici. Slovenské pedagogické nakladatelstvo, Bra

tislava 1966.
[5] Špelda, A.: Dějiny fyziky. Pedagogická fakulta v Plzni, Plzeň 1969.
[6) Malíšek, V.: Dějiny fyziky. Krajský pedagogický ústav v Brně —kabinet

fyziky, Brno 1976.

Vysvětlení záhadného experimentu ze str. 452.Profesor přiopisování
kruhu zelektroval ebonitovou tyč kratičkým třením o své kalhoty, což
nebylo vidět, neboť stál za experimentálním stolem.
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h A
přemýšlíme, řešíme...

Učme se řešit úlohy

RNDr. EMIL CALDA, MFF UK

Řešit úlohy se naučíme nejlépe řešením úloh, v tomto článku se za
měříme na typ úloh související s dělitelností celých čísel. Jsou určeny
zejména začínajícím a mírně pokročilým středoškolákům, čímž není
řečeno, že se o ně nemohou pokusit i ostřílení kozáci z vyšších ročníků.
Jistě nemusíme zdůrazňovat, že byste měli tyto úlohy vyřešit nejprve
sami a teprve potom svůj postup porovnat s tím, který je popsán v tomto
článku. Přitom by vám nemělo stačit, že najdete nějaký způsob řešení;
měli byste se pokusit nalézt řešení nejúspornější, které bývá většinou
i nejelegantnější.

Příklad 1. Je dáno těchto tisíc čísel, 1, 12, 123, ...., 123456789,
12345678910, 1234567891011, ..., 123...998999, 123... 9989991000.
(V tomto výčtu dostaneme n-té číslo tak, že za sebou napíšeme prvních
n přirozených čísel v obvyklém pořadí; např. 21. číslem je číslo 1234567
89101112131415161718192021.) Určete, kolik z daných čísel je dělitelno
třemi.

Řešení. Víme, že každé celé číslo je dělitelné třemi, právě když je dě
litelný třemi jeho ciferný součet. Počítat ciferné součty tisíce čísel je
však dost zdlouhavé a pracné; naštěstí je to zbytečné — je výhodnější
objevit, jak se tento ciferný součet postupně mění, přiřazujeme-li ho po
řadě jednotlivým číslům.

Využijeme toho, že známe, podle kterého zákona jsou daná čísla vy
tvářena: z n-tého čísla a našeho výčtu dostaneme číslo následující
An+1tak, že za cifry zápisu n-tého čísla napíšeme cifry zápisu čísla n + 1.
Co se stane, připíšeme-li k n-tému číslu a nikoli cifry čísla n +- 1 ale
pouze nejmenší nezáporný zbytek vzniklý dělením čísla » + 1 číslem
tři? Je jasné, že takto vzniklé číslo — označíme je ay+1— je po stránce
dělitelnosti třemi rovnocenné s číslem an+,. Pro názornost napíšeme
čísla aj+41i an+1do následující tabulky:

, 1234567...a l12| 123| 1234)123459989991000
|

| 120120...Gn+11 12| 1201201|12012"71901201
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Je vidět, že čísla a,+4 jsou dělitelná třemi s výjimkou čísel 1, 1201,
1201201, ..., 120120... 1201, jejichž počet snadnozjistíme:
Myslíme si je uzávorkována podle následujícího vzoru

(1, 12, 120), (1201, 12012, 120120),....:

dostaneme tak 333 trojic, přičemž poslední, tj. tisící číslo, přebývá.
S ohledem na to, že v každé této trojici je jediné číslo, které není děli
telné třemi — čísla 1, 1201, 1201201,.... — a že ani přebývající tisící
číslo není dělitelné třemi, je počet čísel, jež nejsou dělitelná třemi,
roven 334. Tím je úlohy vyřešena: v dané skupině je právě 666 čísel
dělitelných třemi.

Příklad 2. Rozhodněte, zda poslední čísloze skupiny číselzadaných
v předcházejícím příkladu (tj. číslo 123... 9989991000) je dělitelné
devíti.

Řešení. Na základě svých zkušeností z řešení 1. příkladu můžete přijít
na to, že je výhodné nahradit dané číslo číslem 12345678012345678012...
1234567801, které je po stránce dělitelnosti devíti rovnocenné číslu
původnímu. (Zdůvodněte!) Ciferný součet takto vzniklého čísla určíme
už snadno: skupina cifer 123456780se v tomto čísle vyskytuje 11lkrát,
takže ciferný součet tohoto čísla je

(1+2+43+4+4 546474 8+40).1lil—1= 3997.
který není dělitelný devíti. Dané číslo tedy není dělitelno devíti. (Ke
stejnému závěru dospějí ti, kteří znají vzorec pro součet prvních »
členůaritmetické posloupnosti a umějí rozhodnout, jak souvisí dělitelnost
čísla 123... 9989991000 devíti s dělitelností součtu 1 +2 —+3-—...—
—+998 + 999 — 1000 číslem devět.)

Těm z vás, kteří čtou brožury z edice Škola mladých matematiků,
jistě neuniklo, jak souvisí problematika uvedených příkladů s obsahem
21. svazku této edice, tj. s knížkou A. Apfelbecka ,„„Kongruence““

Ceičení

1. Určete největší číslo ze skupiny čísel zadaných v příkladu 1, které je
dělitelné devíti. (Výsledek: 123... 998999)

2. Určete počet cifer v zápisu čísla 123... 9989991000. (Výsledek: 2893)
3. Určete počet čísel ze skupiny v příkladu 1, která jsou dělitelná devíti.

(Výsledek: 111)
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Tři úlohy

1. Tabulka na obr. 1 obsahuje 15 čtvercových políček. Do prázdných
vepište nezápornácelá čísla tak, aby součet dvou sousedních čísel téhož
řádku se rovnal číslu v políčku stojícím bezprostředně nad nimi. Vepsaná
čísla této podmínce již vyhovují. Jediná obtíž je ta, že vepsaná čísla
nejsou zapsána v desítkové soustavě. Vaším úkolem je:
a) Zjistěte, pro kterou číselnou soustavu tabulka platí.
b) Doplňte tabulku podle předpisu.
[a) Jde o devítkovou soustavu. b) Je tu více řešení. Jestliže čísla v dol
ním řádku jsou 2, «, 4, y, 6, pak začísla z, y je možné dosadit některou
z dvojic 48; 0), 17; 1), (6; 2 (5; 3), 14; 41,48; 5), 12; 62,41; 7),40; 8).

2. Do prázdných políček tabulky
na obr. 2 vepište vhodná čísla tak,

A aby vyhovovala všem početním vý
konům napsaným u šipek. Ale pozor!

17

:5

2 4 6

+4

Obr. 1

-6

+4 :3

-3

Obr. 2
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(6) Obr.3 9)
Čísla nejsou psána v desítkové soustavě. Vaším úkolem je:
a) Zjistit, pro kterou číselnousoustavu tabulka platí.
b) Do kroužků vepsat vhodná čísla.
[a) Platí pro sedmičkovou soustavu. b) Kroužek stojící nejvíc vlevo
má v desítkové soustavě číslo 20.]

3. V grafu na obr. 3 vyjděte od čísla x ve směru šipek a provádějte
postupně početní výkony, které jsou vyznačeny mezi kroužky, až přijde
te do velkého kruhu. Potom totéž proveďte s číslem y. Oba výsledky
ve velkém kruhu se musí sobě rovnat. Zjistíte, že úloze vyhovuje ne
konečně mnoho dvojic $g; 4) přirozených čísel. Najděte potom tu dvojici
přirozených čísel fx; vj, pro niž součet x + y je co největší trojciferné
číslo.
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l 2 M3
[Dojdetek neurčitérovnici V —23) = z by + 3). Jejím řešenímje
£ = 168— 1, y = 15 t— 6 kde * je libovolné číslo. Žádanou dvojici
dostaneme pro t£— 32; 1511; 474).]

S. H.

Rešení úlohy o iracionálních číslech

Pod názvem Další úloha pro čtenáře jsme ve 2. čísle tohoto ročníku
na str. 81 otiskli tuto úlohu:

Ukažte, že existují kladná iracionální čísla a, b taková, že a? je racio
nální.

Do redakce nám došla tři řešení: První poslal Josef Jírů, posluchač
matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity, druhé Pavel Hruška,
studující IV C gymnázia M. Koperníka v Bílovci a třetí přišlo ze zahra
ničí, z Maďarska. Jeho autorem je Sándor Mihalovics (Dág). Náš zahra
niční čtenář nám píše česky, takže jsme mohli jeho příspěvek snadno
zpracovat. Zde je jeho řešení:

K důkazu existence stačí najít jednu dvojici takových čísel a, b.
Nechť

a = 2, b= log. 3.
Kladné číslo V2 je iracionální, jak víme ze školy. Číslo b je však také
kladné a iracionální. Kdyby totiž bylo b racionální, mohli býchom je

vyjádřit ve tvaru = , kde m, n jsou celá čísla,» 7 0. Mělibychom
m

logz 3 = +
tedy

— R
(/2)* =3.

Odtud by plynulo
20 —30,

což nemůže platit. Je tedy číslo

logz 3
iracionální. Na základě definice logaritmu platí

— log
(/2)

takže výsledek umocňování je racionální.

HB"a
3
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Potud řešení S. Mihalovicse. Ještě bychom chtěli prozradit, že jsme
úlohu vybrali z časopisu Seripta Mathematica, kde ji před časem uve
řejnil D. Jarden. Uveďme i jeho řešení:

Víme, že V2 je číslo iracionální. Položme tedy
a=)2, b=|2

a vytvořme číslo a?. Je-li toto číslo racionální, jsme s důkazem hotovi.
Není-li, umocníme

zzz —2

což je číslo racionální. Tím důkaz končí.
A ještě něco do třetice. Když jsme se před časem úlohou zabývali

v jednom pražském semináři pro řešitele matematické olympiády,
navrhl jeden z účastníků — Jan Nekovář — ještě jiné řešení, odlišné
od obou výše uvedených. Zde je:

Vytvořme množinu čísel tvaru
1

Cn= 2,
kde m probíhá všechna kladná iracionální čísla. Protože kladných ira
cionálních čísel je nespočetně mnoho, je i množina čísel cy, nespočetná.
Nemůže být tedy složena pouze z čísel racionálních, neboť těch je jen
spočetně mnoho. Existuje proto kladné iracionální číslo m takové, že Cm
je iracionální. Pak ale

L|m
cm= (27) = 2.

což je číslo racionální. Konec důkazu.
J. 8.

Jakporozumětřecko-latinskýmtermínům- II.
JIŘÍ PECH, gymnázium Praha 3

Dnes se podíváme na záludnosti, které se skrývají v řecké alfabetě
při počešťování řeckých výrazů, a ve zkratce si řekneme, jak složená
slova správně rozkládat v jednotlivé složky.

Na rozdíl od latinské abecedy se řecká alfabeta od české abecedy znač
ně liší nejenom sledem písmen, ale i jejich grafickým záznamem, nadto
pak ještě hláskami, které v souladu s jejich výslovností přepisujeme
hláskami dvěma (rh, th, dz, ps, ks).
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ccZatímco alfabeta nerozlišovala znakem krátké „a“ a krátké ,i
od dlouhého ,,á““a dlouhého „í““, měla zvláštní znaky pro krátké ,e“
(epsilon = E „prosté““) a krátké ,,o““(omikron —=O „,malé““)a pro dlouhé
„é““(éta) a dlouhé ,,ó“ (ómega = O „velké““).

O tom, že řecká dvojhláska „ai“ a „,oi““se změní v počeštěném slově
na dlouhé „,é““(řecké „sfaira““ — české „sféra““; „„oikonomos“ — „,eko
nom““)jsme už mluvili v souvislosti s latinskou dvojhláskou „,ae““

Náš nynější pravopis velmi zjednodušil počešťování řeckých výrazů,
takže dnes už nečteme „„rheostat,rheuma, thermostat, kathoda, these“
Musíte si však být vědomi, že české ,,t““může být přepisem buď řeckého
tau (,,telefon“ — z řeckého „téle“ — „daleko“ + „foné“ = „hlas“),
nebo thety (,,termo-““ z řeckého „,„thermos““= „teplo““). Pěkným příkla
dem této problematiky (bohužel ne z terminologie matematické) jsou
řecká slova „„stenos“ — „slabý“ a „„sthenos“ —=„síla““, která obě v sou
časném přepisu do češtiny dají „„steno-“ Zatímco „,stenografovat“
znamená „„úzcepsát““, „„stenickýcharakter“ je „charakter silný, pevný“';
srov. „„astenie“(,,a-“ s významem záporu) — „„vrozenáslabost“

Řecký tzv. „ostrý přídech““nad samohláskou se vyslovoval jako „h“
-+ samohláska. Značil se nad samohláskou malým obloučkem v podobě
„„a““,ale abecední sled to neovlivňovalo. Proto slova, sestavená dle na
šeho abecedního systému v řadu ,„„homogenní,hydro-, orto-, oxidace“',
musíme v řeckém slovníku hledat v pořadí „(h)omoios, orthos, oxys,
(h)ydór““

Kromě problémů kolem obou abeced musíme ještě umět správně
stanovit kmen podstatných jmen, přídavných jmen a sloves, abychom
hledali ve slovníku správné heslo, zvláště jde-li o slovo složené. Např.
správně rozložené složené slovo „„homo-genní“ nemůže souviset s la
tinským ,„homo““= „člověk“

Počeštěné termíny se totiž zásadně tvoří z řeckých a latinských kmenů,
které nejlépe poznáme z 2. pádu jedn. čísla, od něhož odtrhneme pá
dovou příponu. Protože se leckdy 2. pád liší od 1. pádu dosti značně,
je vždy ve slovníku uveden. Např. latinské „homo“ (— „člověk“)
má 2. pád „„hominis“, takže kmen je „„homin-“ a nemůže souviset
s termínem „„homogenní““.Ten je od řeckého „„homos,hom-ů“ = „stejný,
rovný '. Právě tak „imaginární“ nesouvisí s řeckým ,„,magos,mag-ů“
(— kouzelník), ale s latinským „imago, imag-inis“ (— obraz, vidina,
představa). Od řeckého ,fós, fót-os““ (— „světlo““) není české ,fosilní“,
ale „foto-“.

U slovesa je to komplikovanější, protože má kmenů více. U latinského
slovesa, které je jednodušší než řecké, přicházejí v úvahu nejčastěji
dvě velké skupiny slov. První jsou podstatná a přídavná jména typu
„dista-ntní““, ekvivale-ntní, konsta-ntní, inkohere-ntní, substa-nce““
Stačí odtrhnout česká zakončení ,-ntní““ a ,-nce“ a jsme zhruba u la
tinského tzv. prézentního kmene, který získáme z neurčitého způsobu
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(ve slovníku je vždy uveden) odtržením „,-re““,případně „,-ere““; „„kon
sta-ntní““ od „„consta-re““ (— „„pevně stát, neměnit se““); „„ekvivale-ntní“
z „aeguus“ (— „rovný, stejný“) + „„vale-re““(— „„být silný, mocný“);
„inkohere-ntní“ z „in- “ (význam záporu) + „„cohaere-re““(— „„souvi
set““); „„substa-nce“ (— „podstata““) ze „sub-“ (— „pod““) + „sta-re“
(= „státi“).

Do druhé skupiny patří podstatná jména typu „trak-ce, demonstra
-ce, televi-ze, disper-ze, trakt-or, reflekt-or, detekt-or“ a přídavná
jména od těchto podstatných jmen odvozená: „trakční, traktorový,
demonstrační, demonstrovaný““ atd.

Při hledání příslušného slovesa se osvědčuje tento postup: místo
českého zakončení ,,-e, -ce, -se, -ze“ dejte latinskou koncovku „,-io,
-tio, -sio““ (,,demonstra-ce““ — „,demonstra-tio““; „trak-ce“ — „trac
-tio“; „disper-ze — „,dispersio“). Často už v této podobě najdete ve
slovníku podstatné jméno s případným odkazem na příslušné sloveso.
Pakliže ne, změňte zakončení ,,-i0““v „„-um““(,,tract-io“ — „tract-um“;
„dispers-io““ — „„dispers-um““)a máte slovesný tvar, který se ve slovníku
u slovesa zpravidla uvádí až na posledním místě (,traho, -ere, traxi,
tractum““ — „„táhnout“; „„dispergo, -ere, dispersi, dispersum““ — „,roz
trušovat, rozptylovat““). Počítejte ovšem s tím, že budete ono sloveso
někdy hledat delší dobu, protože uprostřed slova docházívá k hláskovým
změnám, které ovlivňují abecední pořadí hesla: např. „tra-etum“
najdeme pod „tra-ho“

Podstatná jména na „-or“ buď už ve slovníku budou, nebo „-or
změníme na „„-um““a postupujeme obdobným způsobem (,,detekt-or“ —
„„detect-um““ — „„detego, -ere, detexi, detectum““ = „„odkrývat, odha
lovat“).

Všechny ostatní případy jsou buď tak jednoduché, že nepotřebují
výkladu, nebo naopak tak složité, že se tím v tomto časopise zabývat
nemůžeme. To je také bohužel případ většiny řeckých sloves, která
mají ještě více kmenů než slovesa latinská, hláskový rozdíl mezi jednotli
vými kmeny bývá značný, v extrémních případech jde zdánlivě o zcela
jiná slova. Například ze slovesa „„grafó, egrapsa, gegrafa, gegrammai,

cc

egrafén“ —„psát“ v češtině vzniklo: graf, grafikon, grafický, telegraf;
gram, kilogram, telegram“, ale i „gramatika“; ze slovesa „„histémi,
stésó, estésa, hestéka, estathén, statos“ —„stavět“ vzniklo „„systém“,
ale i „statika, reostat, histogram, extáze““; ze slovesa ,„„horaó,opsomai,
eidon, heoráka, opópa, ófthén, optos““vzniklo například ,teorie, optika,
panoráma, citoráma, kyklop, metopa, autopsie, skioptikon, panopti
kum, oftalmo-“.

Budiž vám útěchou a současně 1 povzbuzením, že ve většině případů
v řeckém slovníku najdete další podstatná a přídavná jména příbuzná
s vysvětlovaným termínem a u nich pak odkazy na příslušné hledané
sloveso.
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Dočetli jste seriál tří článků s tematikou převážně filologickou. Snad
jste se zprvu podivili, co to má dělat v časopise zaměřeném výhradně
na matematiku a fyziku. Nedejte se mýlit. Latina má s matematikou
více styčných bodů, než se na první pohled zdá. Za všechny uveďme
logické myšlení, které se vyžaduje a je nezbytné u obou předmětů.
Jestliže nyní, po přečtení všech tří částí, uznáváte oprávněnost jejich
publikace v tomto časopise, články splnily své poslání.

olympiády

Úlohy 1. kola XXXI. ročníku
matematické olympiády

Kategorie A

A-1-1 Najděte všechny uspořádané dvojice r, y kladných reálných čísel,
pro které platí

Vatyn—1| = y"—1Vzy—1V 2-1 -1
kde » je přirozené číslo.

3

A-1-2 Pro každé přirozené číslo » existuje přirozené číslo m takové,
že na kružnici se středem [0, 0] a poloměrem m leží aspoň n mřížových
bodů; dokažte. (Mřížovýbod je bod s oběma souřadnicemi celočíselnými.)

A-1-3Do každého trojúhelníka lze umístit rovnoramenný trojúhelník,
2

jehož obsah je větší než "z Násobek obsahu původního trojúhelníka.
Dokažte.

A-1-4Sů dané reálne čísla a, b, r také, že 0 < a S 2r, 0<b< 2r. Na
kružnici k s polomerom r sů pevne zvolené body A, B tak, že | AB | =
= a. Určete množinu všetkých priesečníkov uhlopriečok konvexných
štvoruholníkov ABXY vpísaných do kružnice k, pre ktoré | XY | =.

A-T-5 Sú dané dve nerastúce postupnosti reálnych čísel fan)y—1,10nin=1
a dve prosté zobrazenia P, R množiny všetkých prirodzených číselna se
ba. Utvorme súčty ap(y + BR(y, AP(2)+ BR(2)»--- A usporiadajme ich
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podla velkosti do nerastůcej postupnosti Cnin—1.Potom pre každé dveprirodzenéčísla m, n plati ©n+1—+S am + bn. Dokážte.

A-1-6Je daný štvorsten ABCD a Iubovolný bod K v jeho vnůtri.
Nech G;, G2, G3, G, sů ťažiská štvorstenov KBCD, AKCD, ABKD,
ABCK. Dokážte, že objem štvorstena G,G;G;G, nezávisí na volbe bodu
K.

Kategorie B

B-I-1 Na přímce leží čtyři různé body A4, A4, A3, A, a na přímce s ní
rovnoběžné pět různých bodů B,, B;, B, By, B;. Každou úsečku A;Bx
obarvěte jednou z barev červená, modrá tak, aby nevznikl žádný jedno
barevný čtyřůhelník (tj. uzavřená lomená čára složená ze čtyř úseček
stejné barvy).
B-1-2 Je dán rovnoramenný trojúhelník ABC se základnou AB. Zvolíme
libovolný bod X přímky AB různý od bodů A, B. Dokažte, že kružnice
opsané trojúhelníkům AXC a BXC mají stejně velké poloměry, a zjistě
te, co je množinou středů všech těchto kružnic, probíhá-li bod X přímku
AB.

B-I-3 Nechť «, B, y jsou velikosti vnitřních úhlů trojúhelníka, ď velikost
jeho nejdelší strany a P jeho obsah. Pak platí

l l l
d*<2P| —bt ;sna osin siny

dokažte.

B-I-4 Nájdite všetky riešenia sústavy rovníc
X2+ 4? + 2?-+ 2xy + 6x2+ 692+ 6x + 6y + 14245 =0
22+ dry —2x2 —2yz2+ x+ 7y— 444- 1=0
2x + 2y" + 22+- 2x2 + 2yz + 8x + 2y + 52-46 —=0.

B-I-5 Označme M(m)počet všetkých usporiadaných n-tic nůl a jednotiek,
v ktorých sa nevyskytujů tri nuly vedla seba.

a) Určte M(13).
b) Rozhodnite, či je M(1000) párnečíslo.

B-1-6 Pre reálne čísla z, y platí r Z y >>0. Potom platí tiež

(E—Yy< -Va<<LE
8T By

Dokážte.

Kategorie C

C-I-1 Vnitřním bodem X trojúhelníka ABC vedeme rovnoběžky s jeho
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stranami a tak rozdělíme trojúhelník ABC na tři trojúhelníky a tři
rovnoběžníky. Obsahy nových trojúhelníků jsou p, g, 7. Vyjádřete
obsah P trojúhelníka ABC pomocíčísel p, g, r.

C-1-2 Definujme pro libovolná reálnáčísla r, s číslomin(r, s) takto:
min(r,s) =1r,jelirSs,
min(r, s) = s, je-li r >>s.

Nechť a, d, c jsou nezáporná čísla a nechť platí a -+-b Z c. Potom platí
též min (1, a) +- min (1, 6) Z min (1, c); dokažte.

C-I-3 Najděte všechna přirozená čísla m, pro která platí, že m — 3 je
dělitelné čtyřmi, m + 4 je dělitelné pěti a m — 5 je dělitelné šesti.

C-I-4

Úsečky v obrázku je treba zafarbiť červenou a modrou farbou takto:
Začneme v niektorom vyznačenom bode a zafarbíme niektorů z úsečiek,
ktorá z neho vychádza, červenou farbou. V ďalších krokoch farbíme
striedavo modrou alebo červenou farbou niektorů z dosial nezafarbe
ných úseček vychádzajúůcichz bodu, do ktorého viedla práve zafarbená
úsečka. Takto pokračujeme dovtedy, pokial je to možné.

a) Určete, v ktorých bodoch treba začať, aby sa potom dali zafarbiť
všetky úsečky.

b) Kolko róznych zafarbení všetkých úseček móže vzniknůť*

C-I-5 Je daný lichobežník ABCD so základňami AB, CD, kde | AB | >
> |GČD|. Vrcholom A veďte priamku p tak, aby rozdelila daný licho
bežník na dve časti rovnakých obsahov.

C-I-6 Je daný trojuholník ABC. Nech O je stred jemu vpísanej kružnice
a nech |OC| <| 0A|, | 0G| <| 0B|. Vyjadrite velkosťitetív, ktoré
na stranách trojuholníka ABC vytína kružnica k = (0; | OC |), pomocou
velkostí jeho strán.

Kategorie Z

Z-I-1 Tomáš se Sašou hrají matematickou hru: Tomáš začíná — zvolí
si jedno z čísel 1, 2,..., 10 a napíše je na papír. Pak si libovolné z těchto
čísel zvolí Saša a připíše je pod Tomášovo. Na řadě je pak opět Tomáš,
a tak střídavě připisují čísla, až je jich na papíru šest. Je-li jejich sou
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čet druhou mocninou přirozeného čísla, vyhrává Saša, není-li, vyhrává
Tomáš.

a) Poradte Tomášovi, jak má hrát.
b) Tomáš začal číslem 1. Jak má Saša odpovědět?

Z-I-2 Najděte všechna přirozená čísla », pro která platí: Součin
(n + 1) (n +3) (n + 5) není dělitelný žádným prvočíslem větším než 3.
Z-1-3 Je dán obdélník ABCD a uvnitř něho bod X. Úsečky, které spo
jují bod X s vrcholy A, B, C, D, rozdělují obdélník na čtyři trojúhelníky.
Obsahy tří z nich jsou 31, 54 a 90. Určete obsah obdélníka ABCD.

Z-T-4 Rozhodněte, zda přirozené číslo
110100100010000100000...,

které mátisíc číslic, je dělitelné číslem 72.

Z-1-5 Každý vrchol krychle s hranou dlouhou 6 cm odřízneme rovinou,
která protne hrany vycházející z tohoto vrcholu 2 em od vrcholu. Určete
počet vrcholů, hran, stěn, povrch a objem mnohostěnu, který tak
vznikne.

Z-1-6 Je dán lichoběžník ABCD s pravým úhlem při vrcholech A, D
a se stranami | AB | =—6, | AD | = | ČD | =3. Na jeho střední příčce
je dán bod S ve vzdálenosti 2 od strany AD. Sestrojte kosočtverec,
který má střed v bodě S a uvnitř každé strany daného lichoběžníku
leží jeden jeho vrchol.

V kategorii A, resp. B a C se řešení domácích úloh I. kola odevzdávají
do 30. listopadu 1981, resp. 10. ledna 1982 a I. kolo pak ještě pokračuje
školní částí. V kategorii Z se řešení první trojice úloh I. kola odevzdá
vají do 15. listopadu 1981, druhé trojice do 10. ledna 1982 a tím I. kolo
končí. Bližší podrobnosti o soutěži jsou uvedeny v letácích MO, které
jsou na každé škole. .

Ustřední výbor matematické olympiády

Úlohy pro 1. kolo XXiil. ročníku FO

(Dokončení)

Kategorie Č

1. Svah pod skokanským můstkem svírá s vodorovnou rovinou ostrý
úhel «. Lyžař opustí můstek rychlostí v vodorovného směru a dopadne
na svahu do bodu P (obr. Č-1).
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x
Yo

al

y v Obr. C-1

a) Zapište rovnici trajektorie letu lyžaře (jako hmotného bodu)
v soustavě souřadnic (r, y).

b) V téže soustavě souřadnic určete souřadnice bodu P.
c) Určete délku skoku DP a dobu čletu lyžaře.
d) Jakou rychlostí vy dopadne lyžař na svah v bodě P+ Určete ostrý

úhel G, který svírá vektor vy s vodorovnou přímkou vedenou bodem P,
souhlasně orientovanou s osou r. (Na obr. C-l je vektor vy označen v.)
Po obecném vyřešení řešte pro hodnoty: v —72 km.h“", tg « = 0,80,
CD= = 5,25m, g = 10m.s*.

2. Kladivo o hmotnosti m, dopadne ve svislém směru rychlostí v
na výkovek ležící na vodorovné desce kovadliny. Hmotnost kovadliny
a výkovku je m.

a) Určete kinetickou energii Ex, kladiva těsně před dopadem.
b) Určete práci W, spojenou s otřesy základu kovadliny, která je

ekvivalentní energii soustavy po rázu.
c) Určete práci W, vykonanou při deformaci výkovku.
c) Určete účinnost kovacího zařízení při jednom úderu kladiva.

Po obecném vyřešení řešte pro hodnoty: m, = 200 kg, m, — 2500 kg,
vy —2,0 m.s".

3. V jedné nádobě je voda o hmotnosti m, a o teplotě ť;; ve druhé
nádobě je voda o hmotnosti m, a teplotě t;, t, >>t,. Obě nádoby jsou te
pelně izolované. Část vody se přeleje z první nádoby do druhé; po ustá
lení teploty ve druhé nádobě se přeleje voda téže hmotnosti zpět z druhé
nádoby do první. Po ustálení teploty vody v první nádobě byla změřena
teplota vody v první nádoběť;.

a) Určete teplotu t, vody ve druhé nádobě na konci děje.
b) Určete hmotnost m; vody, která byla přelita nejprve z první ná

doby do druhé a pak zpět do první.
c) Jak se změní průběh dějů a výsledky úloh a), b), jestliže pro po
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čáteční stav platí t, < t,* Jaká podmínka pro podíl p — m,y/m;,musí
být splněna, aby pokus byl proveditelný ?
Řešte pro hodnoty: m, =5 kg, m, =1 kg, i, = 60" C, ti = 59 C,
l — 20" C.

4. Pružný míč dopadá na vodorovnou nehybnou stěnu tak, že jeho
rychlost v svírá s normálou stěny ostrý úhel x. Míč se před nárazem ne

2 V?otači.

a) Určete úhel odrazu B, jestliže míč i stěna jsou hladké.
Poznámka: Rozložte rychlost v na dvě složky k sobě kolmé, z nichž jedna
je v rovině stěny a druháv její normále v místě dopadu.

b) Součinitel smykového tření mezi stěnou a míčem je f. Dokažte,
že pro úhel odrazu G platí E < «. K otáčivému pohybu míče po odrazu
nepřihlížejte.

c) Součinitel smykového tření mezi míčem a stěnou je f. Při rázu
nenastane smyk. Určete úhel odrazu [ a proveďte diskusi.

Poznámka: Výslednice sil Fy a F; uvede míč do otáčivého pohybu.
Uvažte, že tato síla má podle 2. pohybového zákona stejný směr a stej
nou orientaci jako změna hybnosti A p míče.

5. V uzavřeném válci se svislou osou se pohybuje bez tření velmi tenký
píst o určité hmotnosti. Po obou stranách pístu je ve válci týž plyn stejné
hmotnosti. Při teplotě T' se v celém válci ustálí píst v rovnovážné poloze

V
tak, žeplatí — = n >1.

V;
a) Nakreslete náčrtek a označte objemy V,, V,. Odůvodněte označení

objemů.
b) Teplota plynu ve válci se zvýší na 7" Dokažte, že rozdíl tlaků

plynu v obou částech válce se nezmění.,

c) Určete poměr objemů n' = 7 při teplotě T“ Proveďte diskusi/
2

výsledku.
d) Pro kterou meznou hodnotu teploty T" platí n' >1!
e) Pro kterou podmínku úlohy platí n = 1!

Plyn považujeme za ideální.

6. Určení momentu setrvačnosti tělesa vzhledem k dané ose. Před ře
šením úlohy prostudujte: Fyzika pro 2. ročník gymnázia, čl. 64; studijní
text pro XXIII. ročník FO, kategorie C (Rozhledy).
Příprava:
Tuhé těleso je otáčivé kolem vodorovné osy o, která je ve vzdálenosti /
nad hmotným středem 7T'tělesa (obr. C-2).
Těleso je v rovnovážné poloze v klidu. Vychýlíme-li těleso z rovnovážné
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Obr. C-3
mg

Obr. C-2

polohy tak, že úsečka OT'svírá úhel o s úsečkou OT", působí tíhovásíla
momentem M, který vrací těleso do rovnovážné polohy

M = —mglsin o.
Moment If má takový směr a takovou orientaci, že zmenšuje úhel «.
Podle 2. pohybového zákona platí

Ia=— mglsing, (1)
kde I je moment setrvačnosti tělesa vzhledem k ose otáčení, m je hmot
nost tělesa, / vzdálenost hmotného středu tělesa od osy otáčení, « je
úhlové zrychlení. Při malém úhlu w(w—0) platí

sin
lim Ž—I, tj. sne=g,
9—0 P

je-li mvyjádřeno v radiánech. Vztah (1) pak zapíšeme

Vztah (2) je analogický se vztahem pro zrychlení harmonických kmitů
k= — b = —vy, 3a „4 nebo a dy (3)

2
kde w = >- je úhlová frekvence.

Porovnáme vztahy (2) a (3): úhlové zrychlení « odpovídá zrychlení a,
úhel g odpovídá výchylce y. Vztah (2) můžeme analogický se vztahem
(3) zapsat

x=—09, (4)
l

kdeot=P.
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Podle (4) tedy platí
mal mglT*?I = =
a? 4í? (5)

Vztah (5) použijeme k experimentálnímu stanovení momentu setrvač
nosti tuhého tělesa vzhledem k vodorovné ose v tíhovém poli.

Ulohy:
1. Stanovte moment setrvačnosti stejnorodé tenké tyče vzhledem

k vodorovné ose procházející koncovým bodem tyče použitím vztahu (5).
Navrhněte postup řešení úlohy. Které veličiny musíte změřit? Každé
měření proveďte aspoň pětkrát a měřenou veličinu stanovte jako arit
metický průměr; g —9,81 m.s“?. Stanovte absolutní a relativní od
chylku měření pro každou měřenou veličinu. Kterou veličinu určíte
nepřesněji? Odhadněte relativní chybu určení momentu setrvačnosti I.
Které pomůcky k řešeníúlohy potřebujete:
Ověřte výsledek řešení úlohy, víte-li, že moment setrvačnosti I stejno
rodé tenké tyče vzhledem k ose kolmé k ose tyče a procházející jejím
koncovým bodem je 1

3 3

kde 7; je délka tyče.
2. Stanovte moment setrvačnosti stejnorodého tenkostěnného prstence

vzhledem k vodorovné ose kolmé k rovině prstence, s použitím vztahu
(5). Prsten je navlečen na pravítko, jehož příčný průřez má tvar rovno
ramenného trojúhelníka. Prsten je v některém bodě zavěšen na ne
hybnou vodorovnou hranu pravítka (obr. C-3).
Navrhněte postup řešení úlohy. Které veličiny musíte změřit? Které
pomůcky k řešení úlohy potřebujete ?
Při měřeníveličin a stanovení momentu setrvačnosti I postupujte stejně
jako v úloze 1.
Ověřte výsledek řešení úlohy, víte-li, že moment setrvačnosti stejnoro
dého tenkostěnného prstenu vzhledem k ose kolmé k rovině prstenu
a procházející jeho hmotným středem je I; = m R?, kde R je poloměr
prstenu. Použijte Steinerovu větu.

7. Stejnorodý válec leží povrchovou přímkou na vodorovné desce. Vá
lec i deska jsou v klidu vzhledem k povrchu Země. Deska je uvedena
do pohybu se stálým zrychlením a;, které má vodorovný směr kolmý
k rotační ose válce. Součinitel tření mezi válcem a deskou je f.

a) Určete zrychlení a hmotného středu válce vzhledem k povrchu
Země tak, že nedojde ke smyku válce po desce.

b) Pro které hodnoty zrychlení a, smýk válce vzhledem k desce ne
nastane? Proveďte diskusi výsledku.
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Moment setrvačnosti válce vzhledem k rotační ose válce je
l

I=z nm",
kde m je hmotnost válce, r jeho poloměr.

Kategorie D

1. Člun se pohybuje po hladině moře přímočaře stálou rychlosti
vy — 36 km.h-*. Ve výšce A = 500 m nad hladinou moře letí ve vodo
rovném směru přímočaře stálou rychlostí v, — 180 km.h“* letadlo.
Určete , v jaké vzdálenosti ď, měřenétéž ve vodorovném směru, je nutno
z letadla vypustit balík, aby dopadl těsně ke člunu. Úlohu řešte pro pří
pady

a) vektory obou rychlostí jsou souhlasně rovnoběžné v téže svislé
rovině;

b) vektory obou rychlostí jsou nesouhlasně rovnoběžné v téže svislé
rovině;

c) vektory obou rychlostí jsou navzájem kolmé.
Všechna tělesa považujte za hmotné body.

2. Dva motocykly se pohybují po téže přímé silnici proti sobě. První
projíždí městem A rychlostí v; —72 km.h“*se zrychlením a, = —2m.
„sc?, druhý motocykl v témž okamžiku projíždí místem B rychlostí
v, = 36 km.h"* se zrychleníma, = 2 m.s?.

a) Určete dobu pohybu a vzdálenosti, které urazí každý z obou moto
cyklů do okamžiku setkání, je-li vzdálenost AB —=s = 300 m.

b) Určete vzdálenost d mezi motocykly jako funkci času.
c) Načrtněte graf funkce d = f(t). Z grafu určete, kdy vzájemná vzdá

lenost motocyklů bude s/2.
d) Úlohy a), b), c) řešte pro případ, že AB = s, —400 m.

3. Městský silniční okruh je tvořen tříproudovými silnicemi v obou
směrech. Poloměr prostředního zeleného dělicího pásu R — 500 m,
poloměry trajektorií automobilů jedoucích v pravých jízdních pruzích
71— 508 m, r, —492 m. Automobil jedoucí po okruhu proti směru
hodinových ruček jede stálou rychlostí vy= 60km .h“", druhý automobil
jedoucí v protisměru jede stálourychlostí v.

a) Automobily se potkaly v určitém místě. Určete místa dalších dvou
setkání, jestliže v = 4.

b) Jakou stálou rychlostí se musí pohybovat druhý automobil, aby
ke třetímu setkání došlo v témž místě jako k setkání prvnímu *

c) Jakou průměrnou rychlostí v, se musí pohybovat třetí automobil,
jedoucí městem po průměru tohoto okruhu, aby se dvakrát křižoval
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na nadjezdech s prvním automobilem jedoucím rychlostí vy (mimo
úrovňové křižování) ?

4. Dvě tělesa se začnou pohybovat ve svislém směru současně ze dvou
míst v různých výškách H, 4“nad povrchem Země, h < H. Jedno z nich
volně padá. Obě tělesa dopadnou na povrch Země v témž okamžiku.

a) Jakou počáteční rychlost musí mít druhé těleso, aby podmínka byla
splněna

b) Může-li člověk hodit těleso rychlosti nejvýše v%— 15 m.s“",určete,
jaký může být největší rozdíl výšek obou míst.

Řešte obecně, potom úlohu a) pro H = 25m, h =20 m, úlohu b)
jednak pro 4 — 20 m (vypočítejte největší výšku Hmax, z níž člověk
vrhá těleso svisle dolů), jednak pro II —25 m (vypočítejte nejmenšívýškuž min(voboupřípadechurčetenejvětšírozdílobouvýšek.

5. Uvažujte postupně následující pohyby tělesa:
a) Těleso volně padá z výšky % nad povrchem Země.
b) Těleso bylo vrženo svisle vzhůru z povrchu Země rychlostí v.
c) Těleso bylo vrženo vodorovně z výšky /%rychlostí v4. Stanovte

polohovou energii B+ a pohybovou energii Ex tělesa jako funkce času t
a funkce výšky A tělesa nad povrchem Země. Po obecném vyřešení
řešte pro hodnoty: Ag— 20 m, v49= 20 m.s7", g — 9,8 m.s7?, hmotnost
tělesa m — 2,0 kg.

d) Načrtněte grafy funkcí Ep = f4(t), Ex = L(t), Bp = fg(h), Ex =
= f;(h)pro všechny uvedené případy.

6. Výzkum fyzikální závislosti
K provedení experimentální úlohy použijte následující pomůcky:
stopky, délkové měřítko (ocelový dvoumetr), stojan s vodorovným ra
menem, režnou nit nebo silonové vlákno, tři kuličky nebo závaží s háč
kem (různé hmotnosti, např. 50 g, 100 g, 200 g), váhy a sadu závaží.
Můžete použít i jednodušší pomůcky — např. místo kuliček přivážete
na nit kousek zápalky nebo tvrdého papíru a obalíte plastelinou. Postup
práce a zápis měření:

1. Sestavte zařízení podle obr. D-1. Kuličku vychýlíte při nataženém
vláknu z rovnovážné polohy o nepříliš velký úhel (do 10“) a uvolníte.
Kulička koná kmitavý pohyb. Doba kyvu kuličky je doba mezi dvěma
po sobě následujícími průchody kuličky rovnovážnou polohou. K určení
doby kyvu kyvadla změříme dobu např. 50 kyvů. Délku kyvadla

2. Změřte dobu kyvů (t;,) a stanovte dobu jednoho kyvu (7,).Zavěste
kuličku jiné hmotnosti na závěs jiné délky. Stanovte dobu ť;, a vy
počtěte dobu tj jednoho kyvu. Údaje zapište; porovnejte navzájem
získané hodnoty t,, tj a zapište závěr.
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Fg=mg

Obr. D-1 Obr. D-2

3. Budete zkoumat, na kterých veličinách podstatně závisí doba kývu
kyvadla. Měření provedete při téže délce kyvadla 7—0,50 m pro tři
tělesa o různých hmotnostech m4, m, ma. Údaje zapíšete do 1. řádku
tabulky (3. až 5. sloupec). Potom měření opakujete pro délku kyvadla
0,70 m a výsledky zapíšete do 2. řádku tabulky atd.

l 2 3 4
M = M, = M3 —

o © +] 001150616| 508|0| 506,4t1l:(m)| (S)(s)| (S)(s)| (s)| (s)| (s)| (s*)| (m")
0,50
0,70
0,90

1,10

1,30

1,50 | |
©OM4R

Porovnejte navzájem údaje ť,, t, t, pro každý jednotlivý řádek. Zapište
závěr z měřenío tom, jak doba kyvu závisí na hmotnosti tělesa.

4. Stanovte průměrnou dobu / doby kyvu při téže délce kyvadla a do
plňte 6. sloupec tabulky. Určete hodnoty t? a I? a zapište je do 7. a 8.
sloupce tabulky.

Použitím sloupců 2. a 6. tabulky narýsujte na milimetrový papír graf
funkce t = f,(l). Použitím 8. a 6. sloupce narýsujte graf funkce f = f;,(ř).
Použitím 2. a 7. sloupce tabulky narýsujte graf funkce /* = f;(!). Pro
každý graf zvolte vhodně stupnice na osách souřadnic a správně je
označte jednotkami.

5. Které síly působí na kuličku v krajních polohách kyvadla? Pohyb
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kyvadla je způsoben jejich výslednicí F',, která má směr tečny p k tra
jektorii kuličky (obr. D-2). Sestrojte obraz vektoru této síly.

Protože jednou složkou síly F, je tíhová síla Fg —mg, můžeme před
pokládat, že ve vztazích pro funkční závislosti, jichž se sestrojené grafy
týkají, se bude vyskytovat i nějaká mocnina (popř. odmocnina) tíhové
ho zrychlení g. Protože doba kývu se vyjadřuje v sekundách a jednot
kou tíhového zrychlení je m.s"?, bude se ve vztahu pro dobu kyvu
pravděpodobně vyskytovat V jg. Z následujících vztahů tedy vyberte
ten, jejž můžete na základě výsledků v části 4. považovat za nejjedno
dušší, poněvadž vyjadřuje přímou úměrnost:

2

i=h——, b=hk—=,'=kjŽ9 g 9

Pro vybraný případ vypočtěte součinitel k a stanovte jeho jednotku.
Porovnejte hodnotu součinitele k s číslem 7. m

6. Uzavřete svůj výzkum: Zapište, na kterých veličinách doba kyvu
podstatně závisí. Pokuste se napsat výsledný vzorec a zkontrolujte jej
podle učebnice fyziky pro 2. ročník gymnázia. Vypište, které další veliči
ny mohly ovlivnit získaný výsledek.

LL LLLLLL LLLLLLLLLLL

Ma

Obr. D-3

7. Na obr. D-3 je znázornený rovnorodý trám všade rovnakého prie
rezu s dlžkou ď a hmotnosťou m, ktorý je zavesený na troch zvislých
lanách. Prvé lano je upevnené na jednom konci trámu, druhé a tretie
lano sů spojené cez dve pevné kladky.

Určte sily, ktorými sú lana napínaná.
Riešte najskór všeobecné a potom pre hodnoty: d —8,0 m, m=

= 300 kg.

|

| Čtenářům Rozhledů matematicko-fyzikálnách, studentům
0učitelům, přeje redakce příjemné a radostné prožití prázdninové

vv;dovolené a těší se na setkání v novém školním roce |
| - — - 
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SLOVNÍČEK

ITALSKO -ČESKÝ (POKRAČOVÁNÍ)

JAVOROYDPEO VČERA VENTORDASV OCASDR90PEROE ou *4PP LPS a n ie: E T 2. T ÝžůP P mMike,PVAPAMKARATEV v"vvýR«

sospensione Ž
sostanza ž
sostegno m
sostituire
sostituzione ž
sottoclasse ž
sottocorpo m (sottocampo)
sottogruppo m
— invariante, normale
sottonormale ž
sottoinsieme m
sottosuono m
sottospazio m
sottotangente ž
sottraendo m
sottrarre
sottrazione ž
sovratensione ž
spazio m
specchio m
speciale
speranza Ž
— matematica
Spesso
spesso
spessore m
spettrale
spettro m
spigolo m (di un Čiedro)
spin m
<pira Ž
spiraie

suspen8e
substance, látka hmota
pilíř, opora; obor pravdivosti
dosaditi
substituce; permutace
podtřída
podtěleso
podgrupa
— normální
subnormála
podmnožina
infrazvuk
podprostor
subtangenta
menšitel
odčítati
odčítání
přepětí
prostor; doba
zrcadlo
zvláštní
naděje
— matematická
tlustý, silný; častý
často
tloušťka
spektrální
spektrum
hrana (klínu)
spin (elektronu)
závit
spirální
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spirale ž (curva)
spostamento m
stabilita ž
stampa ž
stampare
stamperia ž
statica Ž
statico
statistica ž
statistico
statistico m
stato m
statore m
statoscopio m
stazlonario
stella ž
— cadente, filante
— doppia
— fissa

— gigante
— nana
strato m
— di sbarramento
strettamente
stretto
striscia Ž
strumento m
struttura ž
sublimazione ž
succedere
successione Ž
— crescente
— decrescente
— monotona
— divergente
— convergente
— scelta
successivo
successore m
sud m

spirála
posunutí; přemístění
stabilnost
tisk
(vy) tisknouti
tiskárna
statika
statický
statistika
statistický
statistik
stav; stát
stator
výškoměr
stacionární, ustálený
hvězda
létavice, meteorit
dvojhvězda
stálice
obr
trpaslík
vrstva
— izolační
úzce, těsně
úzký, těsný; striktní; přísný
pruh, pás (rovinný)
přístroj; nástroj
složení, stavba, struktura
sublimace
následovati
posloupnost
— rostoucí
— klesající
— monotónní
— divergentní
— konvergentní
— vybraná
postupný; další, následující
následovník
jih


