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Václav Elznic 

GONIOMETRICKÉ TABULKY 

500 str. — 2 pni. (4 tab.) — předmluvy v anglickém, ruském, německém, francouzském, 

španělském a českém jazyce — váz. Kčs 79,— 

Na základě dlouholeté zkušenosti vypočetl autor přirozené hodnoty goniometrických funkcí 

pro různorodé požadavky vědecké a výzkumné činnosti. 

Do první části zařadil desetimístné hodnoty čtyř základních funkcí (sinus, kosinus, tangens, 

kotangens) v úhlové míře grádové (tj. setinné), kde je kruh rozdělen na 400 grádů a grád je dále 

dělen desetinně na nižší úhlové jednotky. Druhá část obsahuje sedmimístné přirozené hodnoty 

všech šesti goniometrických funkcí v úhlové míře nonagesimální, kde je sice ponecháno tradiční 

dělení kruhu na 360°, ale dále je stupeň dělen desetinně. Sedmimístné jsou také přirozené hodnoty 

všech šesti goniometrických funkcí v třetí části, tentokrát ale pro úhlovou míru časovou, kc'e je 

dělen kruh na 24 hod. Závěrečná část obsahuje nejrozmanitější tabulky konstant apod. Čtenář 

zde ocení zejména zvolený krok (interval) tabelovaných funkcí, neboť až na okrajové části 

kvadrantu vystačí s lineární interpolací; opravy z druhé tabulkové diference jsou uvedeny na 

okraji každé stránky a nemusí je proto počítat. Praktické příklady výpočtů jsou nejlepším ná

vodem. 
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