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ritů — a stroj jeví se pak prospěšným zejména tehdy, kde
by/řešení četných sférických trojúhelníků vyžadovalo velmi
mnoho času. Braunovým strojem jest tudíž počet užitečných
měřických strojů platně rozmnožen.
Dr. A. Seydler.

S jakou rychlostí pohybují se molekuly plynů?
Pro žáky středních skol napsal
Jan Slavík,
profeesor při akademickém gymnasti v Praze.

Podle zákona Mariotte-ova (Boyle-ova) platí
při čemž P značí tlak na jedničku plochy, v objem uzavřeného
plynu, M hmotnost jeho a u rychlost pohybu molekulárního;
a znamená, že součin z objemu a tlaku každého plynu jest
stálou funkcí živé síly pohybujících se molekulu. Z uvede
ného vztahu jde, že

:У.P..±.

Znamenej P tlak na čtverečný metr, v objem kilogramu
vzduchu normálního, i bude P = 10.333 kg; je-li váha jednoho
3
litru (dm ) vzduchu teploty 0° C = 1*293 #, zaujme 1 gram
prostor -1.0Q0 > tedy kilogram —

—;

q

ježto však jest litr

tisící díl krychlového metru, zaujímá jeden kilogram vzduchu
prostor

„

krychl. metru, tedy v zz ^q • m\

Je-li mimo

to Mg = 1 kg, bude ~$- = g a tím

«—үз. 10333-. p ^ g - . 9 8 0 6 =

485m,

což jest rychlost molekulu vzduchu.
Podobným způsobem najdeme pro dusík 492 w, pro kyslík
461 m a pro, vodík 1844 m. *)
*) Sróvn^: Óasopis, IV. roc.: Máthematická nauka o plynech Btr. i80*
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musí

Že ve vzduchu smíšeno 7 6 , 9 % dusíku se 23*l°/0 kyslíku,

při čemž M# značí hmotnost dusíku, MM hmotnost kyslíku a M v
hmotnost jich směsi: vzduchu. Obdobně M ^ | , Mxw£, Mvw*
značí dvojnásobné živé síly částeček dusíku, kyslíku a vzduchu.
Provedeme-li počet, tu
76-9.492* - f 23-1.461 2 = 100.485 2 ,
což dokazuje správnost i směsi vzduchu i správnost udání rych
losti plynů, vzduch skládajících.
Poznámka: Čtenáři se zůstavuje, aby správnost výsledků
zkoumal vzhledem k neúplnosti čísel užitých.

Drobné zprávy.
Napsal

Alois Strnad,

professor v Hradci Králové.

Úloha o trojúhelníku:
„Sestrojiti trojúhelník a&c, dány-li
body a\ &', c' dělící strany jeho dle poměrů daných." Že úloha
tato není bez zajímavosti, toho důkazem jest současné téměř
objevení se její v různých sbornících mathematických. Y loňském
ročníku našeho Časopisu (roč. XVL, str. 131) podali jsme řešení
pro případ, že poměry dané jsou vespolek rovny; v případě
obecném lze řešení takto upraviti: Jsou-li poměry dané
ba'
cb'
ac'
W — " ' " ~áb'*-p'
Tc7 — y>
a protíná-li se ab s ďb' v bodě c", bc s b'ď v a", ca s c'ď pak
v b", lze dle věty Menelaovy najíti poměry dělící bodů a", b"y c"
ve stranách daného trojúhelníka ďb'c'; jestiť ku př.:
ďc" _
a (1—P)
b'c" ~~
l—a "
Znajíce poměry tyto snadně sestrojíme body a", 6", c",
načež přímky ďď\ b'b"} c'c" omezují hledaný trojúhelník abc.
Rozřešivše tímto spůsobem úlohu svrchu vyslovenou, našli
jsme ji v poněkud jiné formě ve spisku: Exercices divers de
mathématiques élémentaires. Par E, Lemoine (Paris, Delagrave,

