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Z věty pak plyne: . _ 

Buď O =f= A lineami zobrazení prostoru P do sebe, pro něz existuje lineární 
n 

zobrazeni S tak, ze 2 Av -> S. Pak zobrazeni E — A má lineární zobrazení in-
v = 0 

versnl. 

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ JEDNÉ GONIOMETRICKÉ ROVNICE 

Pan Karel Mišoň, Most, zaslal redakci tuto poznámku o grafickém 
řešení rovnice 

a cos (p + b sin <p = c , 

kde a, 6, c jsou předem daná čísla a <p je neznámá; předpokládá se 
ovšem, že nejsou obě čísla a, b zároveň rovna nule. 

Zvolíme v rovině pravoúhlý souřadnicový systém s osami x, y a s počátkem 
O. Sestrojíme body A = [0, b], B = [a, 0], přímku x = a — c (označme ji p) 
a kružnici k o středu B, procházející bodem A. Je-li c2 < a2 + b2, protne přím
ka p kružnici k ve dvou (různých) bodech P, Q. Řešením naší rovnice jsou 
pak orientované úhly ABP a ABQ. Je-li c2 -= a2 -f- &2, kořeny splývají. Je-li 
c2 > a2 + 62, rovnice nemá řešení; přímka kružnici neprotne. 

Zdůvodnění konstrukce lze snadno provést otočením trojúhelníka OBA 
kolem bodu B tak, aby bod A splynul s některým z bodů P, Q. 
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