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Planimetrické
A ==-= ]/s ($ — a) (s — b) {s — c)
má tudíž analogon v
T = V sin s sin (s — a) sin (s — b) sin (5 — c),
které sice neznačí obsah sférického trojúhelníka, ale přece jen polo
viční součin sinů základny a výšky.
Polární transformací po zavedení nadbytku plyne
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Avšak obraz trojúhelníka s opsanou kružnicí a symetrálamř
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To jsou analoga k případu 3 stran i co do formy. Dodáme-li
k tomu odvození tg — (vzorec rříuilierův), . vystačíme úplně pra
4
středoškolské účely a vzorce se budou dobře na sebe vázati a tedy
i pamatovati, protože nabyly významu téměř názorného. Á pro vý
klad na střední škole obzvláště platí požadavek H. Weylův: »Das
Vorgehen, das aus lauter Formeln statt Qěidanken und Anschauungen besteht, ist offenbar wériig befriedigenď; hinter den Formeln
steht doch sicher ein einfacher und naturlicher Begřiff, den es ge~
lingen muss herauszuschaien.«
Dr.JOS. ŠTĚPÁNEK:

Jednoduchá demonstrace vlnění na hladině vodní.
Promývaje jednou po pcácusech Školních pláiiparaleliií kyvety
pod Vodovodním, kohoutkem, pozoroval jsem, když s kohoíitku odksapáv&Ia po velkých kajkách voda a dopadala do vodyr obsažené
v kýyetě* jak še na hladině po káždéirižapadntííík&pkyvynořilopěkné ylnlrilr kterě poittipóvalp k okrajůiri kyvety*>f:
;? ^
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Zkoumal jsem tento zjev podrobně, zkoušel vhodnou velikost
kyvety, velikost kapek i výšku, se které spadávají, a dospěl ke způ
sobu, jak lze velmi názorně a efektně žákům ukázati v z n i k
v l n ě n í , p o s t u p n é v l n ě n í p ř í č n é ' a o d r a z na pros t ř e d í h u s t š í m.
Z kyvet, jež mám ve svých školních sbírkách, osvědčila se mi
nejlépe kyveta rozměrů 113 mm X 88 mm X 16 mm. Naplní se asi
do dvou třetin vodou, postaví do ploché mističky na stolek verti
kálního promítacího stroje a vytvoří se ostrý obraz hladiny na pro
mítací stěně tak, aby okraj misky na obraze zůstal dosti daleko od
obrazu hladiny. Mistička má ten účel, aby zachycovala kapky, které
by snad padly mimo kyvetu při seřizování pokusu a znečistily by
stolek promítacího přístroje. Nad kyvetu upevní se ve stojánku Bunsenově trubice s jednou, po případě dvěma rozšířeninami (na př.
skleněná násoska rovná nebo pipeta), k níž se dole krátkou kauču
kovou hadicí připojí dosti široká výtoková rourka opatřená kohout
kem. Závěs trubice upevní se tak, aby přišel výtokový otvor asi
30 až 40 cm přesně nad hladinu vody v kyvetě.
Vypustivše kohoutkem trochu vody tokem souvislým, přesvěd
číme se, kam v kyvetě zapadá, a nařídíme ji tak, aby dopad na hla
dinu dál se blíže k jedné její postranní stěně úzké. Pak upravíme
kohoutek tak, aby voda odkapávala pravidelně po velkých kap
kách, a na hladině dostaví se pěkný vlnivý děj, jehož převrácený,
zvětšený obraz lze sledovati na promítací stěně.
V místě, kam kapka padne, vytvoří se prohnutím povrchové
blány důl vlny, který ihned pružností vody vystřídá stejně vy
soký vrch vlny na témže místě, a odtud pak šíří se vlnění ke vzdá
lenějšímu konci kyvety, kdež nastává oSraz na skle, tedy na hustším
prostředí se změnou fáze o půí doby kmitové. Tato změna se velmi
pěkně ukáže, jak místo dolu, jenž razil si cestu ke stěně, vrací se
od stěny odražený v r c h .
Dle toho, jak, daleko od úzké pobočné stěny kyvety dáme do
padati kapkám do hladiny, objeví se zřetelně mezi místem dopadu
a vzdálenějším okrajem kyvety tři, čtyři až pět polovin na vodní
hladině. Vlny ty jsou ovšem tlumené, Odkap Icapek jest nutno se
říditi tak, aby nová kapka dopadla vždy až po takové době, když
se hladina v kyvetě uklidní po předešlém rozvlnění.
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