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Aby A0x + AA byl Čebyševův polynom, musí býti příslušné 
funkční hodnoty rovny v7 — r, v.*) 

Tedy 

(-f- V M 1 ^ — -V - Ax)r=» — (+ Ví t ^ - A* — A)-=i; 
odtud m,_ 

• yl0 = + V 2 - l . 
i - A} + Vi^-T- 4 = °> __ 
2,4. = i + VI—^T = i + V2V2"— 2, 
^ = | + yV2W = r 2. 

Důsledky akusticko-dynamiekóho principu. 
Napsal školní rada František Kaňka. 

III. Pozoruhodné tíJcazy na obrazcích pod desJcami rozbomýmiy 

když jsou deskami propouštěcími, i Jcdyž samy kmitají. 

A. N ě k t e r á p o z o r o v á n í a úvahy. — Vysvětlení 
toho zjevu, že se několik akustických čar spojuje v jednu mo
hutnou čáru, týká se možnosti, že několik stejnoběžných vírů 
splývá v jediný mocnější vír.1) 

V řadě pokusů vyskytly se však nápadné, pravidelně se 
opakující případy, které přímo vyzývaly k podrobnějšímu pro
bádání. Zvláště, konaje pokusy s propouštěcími deskami, shle
dával jsem, že se na některých význačných místech několik víř
ných větví spojuje v jednu mohutnou, která se opět dále roz
větvuje. 

Byly to zejména: 1. Případy, kdy se sesílení vírů dělo 
pravidelně po vnějších stranách vířných kroužků na věncovitých 
obrazcích troj-, šesti- a dvanáctiúhelníkovém, jež se týkaly skladu 
polí mnohoosých se svislými osami.2) 

*) É. Bore/: Leçons sur les fonctions de variables réelles . . . 1905 
str. 82—88. 

-) Tento Casopis, ,,0 akust.-dyn. principu" roc. 42., str. 440. 
2) TamtéS str. 447., obr. 14., 15., 16. 
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2. Pozoruhodné úkazy na obrazcích 22. a 23. téhož článku, 
které se od sebe lišily „polohou zmohutnělých vírů, v něž sply
nuly elementárné soustavy kroužků pod otvory víka" bubínku. 

3. Zvláštní zjevy na čtyřdílných obrazcích, které tvořeny 
byly čtvercovou rozbornou deskou se čtyřmi otvory, nad kterou 
kmitala skleněná deska obrazotvorná 3) 

V tomto případě se sesílení vírů stále objevovalo pod 
dvěma otvory na protilehlých polích po stranách kroužků, obrá
cených dovnitř obrazce. 

V prvním případě tvořila blána bubínku jedinou rozkmitnu, 
v druhém případě dělila se táž blána na rozkmitny dvě a v tře
tím případě byly súčastněny na vytvoření obrazce tři rozkmitny 
obrazotvorné desky. 

Soudil jsem z těchto případů úkazů, že se asi týkají kmi
tových fasí částí, na něž se dělí rozkmitané blány nebo desky; 
takže, když se dělí blána nebo deska třeba pouze na dvě části, 
a když jedna část koná dráhu k propouštěcí neboli rozbornó 
desce, že se pohybuje současně druhá část směrem opačným, 
t. j . když jedna část prohání vzduch vhodným otvorem rozborné 
desky jedním, že druhá část ssaje vzduch přiměřeně umístěným 
otvorem druhým. 

Dle toho by vznikala v onom čtyřdílném obrazci dvoje 
protilehlá pole občasným protlačováním vzduchu dvěma proti
lehlými otvory a druhá dvě protilehlá pole občasným ssáním 
vzduchu druhými protilehlými otvory téže rozborné desky. 

Tímto opačným děním by se vysvětlovala vířná stejno-
směrnost polí protilehlých a různosměrnost polí sousedních. 

Víření v dvou protilehlých polích pod zmíněnou rozbornou 
deskou by se tedy dělo prostředkem vírů a) k podložce a v dru
hých dvou protilehlých polích, h) od podložky. 

Snažil jsem se tyto dva případy experimentálně od sebe 
odloučiti. 

Případ první může býti snadno řešen použitím blány nebo 
desky, které kmitají nad deskami propouštěcími jako jediná 
rozkmitna. 

3 ) Tento Časopis, roč. 45. „Důsledky akust.-dyn. principu" II. část, 
obr. 6. 
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K provedení případu druhého bylo třeba nové úvahy: Po 
dobu, kdy ssaje kmitacl deska vzduch otvorem desky rozborné, 
hrnou se částečky vzduchové otvorem vzhůru. Téhož směru 
hrnutí vzduchových částeček též dosáhneme, rozkmitáváme-li 
rozbornou desku pouze samo tyčí, přiměřeně dlouhou, aby roz-
borná deska kmitala jako jediná rozkmitna o společné fasi všech 
částeček; neboť, počneme-li tříti tyč, jež se o desku opírá, shora 
dolů, počne se rozborná deska blížiti k podložce, a tím budou 
vzduchové částečky, ležící pod otvorem, nuceny unikati otvorem 
vzhůru od podložky. Tímto prvním popudem jest též rozhodnuta 
o směru víření vzduchu pod rozbornou deskou, která se roz
kmitala. 

B. S r o v n á v a c í pokusy . — Budiž nyní uvedeno ně
kolik srovnávacích pokusů, řáděných po dvou dle počtu súčast-
něných otvorů v deskách rozborných, ať jich bylo užito jako 
desk propouštěcích nebo kmitacích. 

V prvních případech — nad deskami propouštěcími — 
posloužila za desku kmitací skleněná deska, mající rozměry 
85 X 85 X ^ mm*, která, byvši středové rozkmitána tyčí 120 cm 
dlouhou, způsobila přímo na podložce rozměrnou skupinu sou
středných kroužků. 

V druhých případech na rozkmitání rozborných desk bylo 
užito tyče 89 cm dlouhé. 

Desky z korku, jež byly zvoleny k oběma případům, byly 
dvě: jedna, jež měla rozměry 62 X 62 X 10 mmó

f byla opatřena 
otvory (2r = 14 mm) na symmetrálách stran; druhá, o rozmě
rech 57 X 57 X 10mm*, měla otvory (2r —14mm) na symme
trálách úhlů. Zátkami bylo lze říditi počet otvorů. Jejich po
loha se pozná na obrazcích. Opery mají rozměry: 2r = 7 mmr 

v — 2 mm. 
Obě desky, majíce ucpány otvory a jsouce podepřeny na 

rozích, vytvoří, rozkmitají-li se středově tyčí 89 <m dlouhou., 
na podložce jednoduchý obrazec tvaru obr. 1. 

Středové kroužky přecházejí v tvar stejnolehlých čtverců 
se zaokrouhlenými rohy, a jejich úhlopříčny se staví do polohy 
symmetrál stran kmitající desky. Všecky opery jeví přitažlivost 
k vírům obrazce. 



-28 

Se vzrůstem počtu otvorů v rozborných deskách poroste 
i složitost obrazců. 

a) Obrazce, jež lze obdržeti čtvercovou deskou, která má 
otvory na symmetrálách stran. 

Obr. 1. 

1. Deska má jediný otvor poblíž své strany. 
a) Rozborná deska jest deskou propouštěcí. 
Úprava pokusu: Na poprášené podložce jest rozborná deska 

podepřena na rozích čtyřmi operami. Nad nimi, na svrchních 

Obr. 2. 

rozích rozborné desky, jsou umístěny nové opery, na které jest 
položena skleněná deska obrazotvorná tak, aby středy obou desk 
byly stejnolehlé. 
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Rozkmitáme-li svrchní desku tyčí (l = 120 cm) středově, 
objeví se pod rozbornou deskou obr. 2. 

Dle tohoto obrazce rozšíří se víření otvorem pod rozbornou 
deskou po celé dutině. Akustické čáry nejsou soustředné, nýbrž 
činí dojem skupiny mnoha ellips o společném ohnisku s menšící 
se výstředností, až přejdou v kružnici. 

/?) Rozborná deska sama kmitá. 
Chceme li, aby předešlá rozborná deska sama kmitala a 

obrazec na podložce vytvořila, podepřeme ji též tak na rozích,, 
jako prve, a rozkmitejme ji středově tyčí 8D cm dlouhou. Obrazec 
o. jest výsledkem toho pokusu. 

Obr. 3 

Bylo-li zmohutnění akustických čar na obr. 2. vně, jest 
nyní uvnitř , t. j . pod vnitřní stranou kruhového otvoru roz
kmitané rozborné desky. Tím jest celá kroužková soustava po té 
straně smáčknuta, takže stejnolehlé elliptické tvary, které se od 
středu obrazce šíří, mají velké osy napříč položeny k velkým 
osám ellips obrazce 2. 

2. Deska má dva otvory na symmetrále stran. 
a) Je-li deska rozborná deskou propouštěcí, obdržíme po

dobnou úpravou, jaké bylo třeba na pokus k obr. 2., touž kmi-
tací deskou a touž rozkmitávací tyčí obr. 4, na němž lze viděti., 
že obě vířné skupiny, jež otvory desky rozborné pronikly, se 
složily na pole spojité s význačným vnějším sesílením vírů, jež; 
vzniklo splynutím několika větví akustických čar. 
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(i) Kmitá-li tato rozborná deska sama, obdržíme týmž po
stupem, jako u obr. 3., nový obr. 5., na němž pozorujeme dvoje 
protilehlé sesílení vírů vnitřní na symmetrále stran. Obrazec 

Obr. 4. 

jest opět spojitý, neboť se vířná vlákna - skupiny pod jedním 
otvorem spojují s vířnými vlákny skupiny pod otvorem druhým. 

Obr. 5. . 

Přirovnáme-li k sobě oba předcházející obrazce, shledáme, 
že ona vířná žmohutnění zaujímají opačné polohy pod stranami 
otvorů korkové desky, a že by se skoro doplnila na kružnici, 
kdybychom jeden obrazec druhým kryli. 
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3. Korková deska mějž čtyři otvory na symmetrálách stran. 
a) Stane-li se tato deska deskou propouštěcí, dostane se 

obr. 6. za jinak stejných podmínek, jichž bylo třeba ke vzbu
zení obr. 2. a 4. 

Obr. 6. 

Vířná sesílení zaujímají polohu vnější na symmetrálách 
stran a jsou spojena vřetenovými tvary vířných vláken. Víry okra
jové se odchýlily od původního směru a připoutaly se k operám. 

Obr. 7. 

/?) Stane-li se však tato deska deskou kmitací, rozvíří pod 
sebou vzduch takovým způsobem, že postačí okamžik, aby vzbu
zené víry označily v korkovém prachu podložky polohu, směr 
a úsilí svého působení, jak jest patrno na obr. 7. 

(Dokončení.) 
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