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také takové, které po dosazení obsahují, jak se lze snadno pře
svědčiti, též Ak a tedy i Akn v mocnině prvé a samo sebou 
i v mocninách vyšších. Proto maje toto na paměti, psal jsem 
rovnici pro Ak ve tvaru 

TUk + c1SAk = ekl\ • 

Píše-li p. Heinrich rovnici pro Akn ve tvaru HAkn — Tn, lze 
to jako approximaci připustit, ale jen pro případ Zi^-0, neboť 
pak v Tn jest zahrnut též vedle vyšších potencí Akn také mnou 
zvlášť uváděný člen obsahujici první mocninu Akh. I lze psáti 

T 
Akx= -~j ale jest naprosto chybné tvrditi, že Akn = oo (reso
nance), když J?z=0. V případě ZíznO musíme se vrátit k pů
vodní rovnici, neboť přijdou k platnosti při výpočtu Aka ony 
skryté členy v Tnf které obsahují první, po případě vyšší moc
niny Akn, jak jsem již dokázal ve své kritice [str. 40.]. Pro 
B'•= O amplitudy kmitů nestávají se nek. velikými á proto rov
nice pro Ií=0 není rovnicí resonance; z toho důvodu tvrdím., 
že pojednání Heinrichovo o resonančních křivkách, jakož i vý
vody obsažené v odpovědi jako důsledek nesprávného počtu, 
postrádají smyslu. 

Poznámka redakce k předcházejícímu článku. 

P. doc, J. Svoboda podal mi před časem obšírnou odpo
věď na článek p. prof. dra W. W.-Heinricha. Se zřetelem ku 
poměrům tiskovým požádal jsem ho, aby článek svůj pokud 
možná — vynechávaje podrobnosti — zkrátil. Tomu on ochotně 
vyhověl; avšak uveřejnění bylo o jedno číslo opožděno. Jinak 
nebyl redakcí nijak omezován ve svém projevu, stejně jako p. 
prof. Heinrich ve své kritice námitek p dr. J. Svobody! ~ 

K. Petr. 
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