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temperatury fotografické desky, jak některými pokusy bylo 
konstatováno. Theoretický výklad těchto zjevů L. Grátz ne
podává. 

Proti mínění Grdtzovu, že při záření kysličníku vodičitého 
neúčinkuje ozon, dospěl O. StócJcert*) k názoru právě opač
nému, že ozon při zjevech popsaných jest skutečnou podmínkou. 
Jen v tom prý jeví se rozdíl, že ozon činí vzduch vodivým, 
kdežto u kysličníku vodičitého nebyl dosud tento úkaz pozorován. 

J. Blaas srovnávaje pokusy své i Czermakovy s pokusy 
Grátzovými dospívá konečného názoru, že záření kysličníku vo
dičitého jest jen zvláštním případem záření látek fotechických. **) 
Otázka, jak dalece účinek záření kysličníku vodičitého a látek 
fotechických souvisí s tvořením ozonu na povrchu látek, není 
dnes rozhodnuta; odpověd na ni dáti mohou bezpečně jen peč
livé experimenty další. 

Příspěvek ku trisekci úhlu. 
Od Oldřicha Taraby. 

Velmi přesný a jednoduchý jest tento způsob dělení úhlu 
ostrého na tři stejné díly: Kolem vrcholu daného úhlu opišme 
libovolným poloměrem kružnici a příslušnou tětivu prodlužme 
o dvě třetiny její délky. Z bodu takto nalezeného opišme kruž
nici, jejíž poloměr se rovná celé tětivě. Tato kružnice protne 
daný oblouk přibližně ve třetině. 

Oprávněnost této konstrukce vyplývá z následující úvahy: 
Je-li oblouk k úhlu a (viz obr.) rozdělen na tři stejné díly, jsou 
i tětivy příslušné těmto dílkům stejné a tětiva středního obloučku 
je půlena symmetrálou OE. Má se tedy DF:1ĎE = 2 : 1 a geo
metrické místo bodu D je hyperbola určená ohniskem F a 
přímkou řídící OE. Ale poněvadž se bod D nalézá blízko vrcholu 
hyperboly, můžeme ji nahraditi kružnicí stejné křivosti jako je 
křivost hyperboly ve vrcholu A. Tím se ovšem oblouk DF 

*) Naturw. Rundschau, pag. 358. 1904. 
**) Phys. Zeit ö. pag. 368. 1904. 
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o něco zmenší, avšak chyba je při malém úhlu a tak nepatrná, 
že ji v praxi můžeme úplně zanedbati. 

Je-li FA= AU= UB} mají body AL a B tu vlastnost, že 
poměr jich vzdáleností od ohniska F a od přímky řídící OE jest 
2 : 1. jsou tedy vrcholy hyperboly a bod U jejím středem. 
Tečnou ve vrcholu A a kružnicí nad ohnisky si určíme asymp
toty a bod H Střed K kružnice zakřivení ve vrcholu A na
jdeme, jak známo, jako průsek prodloužené osy BA s kolmicí 

na asymptotu v bodě H sestrojené. Z konstrukce následuje, že 
se má UA : UH= UH: UK= 1:2; proto KA = 3AL/= BF, 
t. j . tětivě daného oblouku, což se i počtem dá lehko dokázati. 

Pro < cc= 60° a poloměr 0F= 8 cm obnáší rozdíl oblouku 
DF od třetiny oblouku BF asi setinu millimetru, což odpovídá 
obloučku menšímu než | \ Při úhlech menších rozdíl ten velmi 
rychle se zmenšuje. 

Při úhlech tupých by ovšem byla chyba v přesné kon
strukci znatelná, proto naneseme na tupý úhel tři libovolně 
menší obloučky a teprve zbývající oblouk rozdělíme uvedeným 
způsobem. 
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