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Sekce 7.

Section 7.

O jedinosti síly a hmoty v jednotném fysikálním názoru
světovém.
Ing. Dr. Jan Bašta, Praha.

Mnohé fysikální zkušenosti nabádají k redukci četných tla
kových a zrychlujících příčin, známých pode jmény kohaese,
adhaese, chemické afinity, adsorpce, tlaku plynového, parního,
osmotického a radiačního, všeobecné gravitace, hydraulického
vztlaku, elektrické a magnetické přitažlivosti a odpudivosti na
jednu jedinou sílu jako na poslední příčinu dotyčných napětí
v poměrech statických, po případě urychlení v poměrech dyna
mických. Jedinečnou sílu takovou odůvodňuji spatřovati v ele
mentární přitažlivosti nejmenších hmotných částeček na dosah
příslušného akčního radia, přenášené stykem od jedné částečky
k sousední ve hmotném prostředí, s výlukou každého přímého
a bezprostředního působení do dálky.
Původním a jedinečným zdrojem i předmětem této elemen
tární přitažlivosti jsou praatomy, to jest atomy jedinečné prahmoty všemi svými silokřivkami, kdežto atomy chemických prvků,
jakož i veškeré jiné hmotné soustavy, včetně světového éteru, jako
různé komplexy a fáze jedinečné prahmoty, stojící na různých
stupních statické po případě dynamické stability, jsou schopny
působiti přitažlivě na atomy prahmoty vlastních i cizích soustav
hmotných jenom zbytkovými, to jest dosud nevázanými silokřiv
kami svých složkových praatomů.
Na pojmech jedLinostné síly a hmoty ze zkušeností odvozených,
zbavených záhady přímého a bezprostředního působení do dálky
a zproštěných fikce různých nevážitelných fluid, jakož i elektronů,
magnetonů, fotonů a j . v., ukazuji na příkladech vibrační a undulační teorie gravitace, elektromagnetismu, tření mechanického
i elektromagnetického (magnetické a dielektrické hysterese), disperse
každého záření, zejména světelného a j . v., na možnost založiti
teoretickou fysiku jako obecnou mechanickou teorii pružnosti
a pevnosti.
Mechanisch-optische Analogie und Theorie des
Elektronenmikroskops.
Walter Glaser, Prag.

Die von S. R. Hamilton vor ungefáhr hundert J a h r e n entwickelte Analogie zwischen den Bahnkurven mechanischer Sy
stéme und dem optischen Strahlengang in beliebigen Medien hat
in unserer Zeit wieder groBe Bedeutung erlangt. Bildet sie doch
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