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Jest pak 

K ) K Í ) : - - K " H + Í -
. Oba tyto vzorce, z kterých plyne též rovnice 

dl d2 dn d 

odvodil Niemoller z theorie potenciálu. 
(Schlómilch, Zeitschrift fur Math. u. Phys. 1885, p. 251). 
V trojúhelníku abc sestrojme výšky ad, be, cf a promí

tněme jich paty do stran trojúhelníka, tak že jest 
dm JL ab, dm' JL ac, en JJ &c, ew' JL ač>, /p J_ a c . jp' -L ^c. 

Potom jsou vespolek stejnými úhly: mpa, pne, nmb, m'n'a, n'p'b, 
jp'm'c; označíme-li velikost jich písmenou <p a jsou-li #, 0, p 
úhly daného trojúhelníka abc, jest 

tg 9 = — tg a tg £ tg j>. 
Trojúhelníky mnpy m'n'p' jsou spolu shodný a trojúhelníku 

abc podobny; poměr podobnosti jest 

A = Vcos2a cos2/3 cos V + sin2a sin2/i sin V. 
Body m, w, p, m', n\ p' jsou v určité kružnici, kterou 

geometrové angličtí kružnicí Taylorovou nazývají. 
(Mathesis, tome VI. 1886, p. 20). 

Úlohy. 

Ú l o h a 13. 

Má se řešiti rovnice 
(«•+ i)« + («.+ 1)* = a(sc2 + 1) (a>+ 1). 

Ú l o h a 14. 
Vyšetřiti, kdy trojúhelník určený patami výšek daného 

trojúhelníka jest ťoínuto podoben. Prof. A. ^moá, 
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Ú l o h a 15. 

Určiti ploský obsah čtyrúhelníka, dány-li jeho strany a, b, 
c, d a úhel úhlopříčen ca. Který výsledek plyne z příslušného 
VZOrce při O = 90° ? Prof. A . Strnad. 

Ú l o h a 16. 

Dána jest ellipsa a soustředný s ní kruh stejného obsahu. 
V kterém úhlu protínají se obě křivky? Kdy jest úhel ten 45°? 
Která jest délka společné tečny obou křivek obsažená mezi 
osami ellipsy a v jakých bodech dotýká se ellipsy? Tů%* 

Ú l o h a 17. 

Dva dělníci táhnou břímě, napínajíce rovnými silami P 
provazy, které svírají úhel a. Oč musí nezměněným směrem 
jeden silněji a druhý slaběji táhnouti, aby se břímě pohy
bovalo s touž rychlostí, avšak směrem od původního směru 
o úhel j3 odchýleným? ?™f- Vav** Jelínek. 

Úloha 18. 

Na dvojramenné, bezvážné páce délky d drží se v rovno
váze dvě síly, jichž součet jest S. Pošineme-li podpůrný její bod 
k jedné síle o a blíže, o jakou sílu p musíme druhou sílu zmenšiti 
a první zvětšiti, aby opět nastala rovnováha? Tft. 

Úloha 19. 

Na nakloněné rovině udržíme sud v rovnováze, působíme-li 
na jeho těžiště bud směrem roviny silou P x , neb směrem vodo
rovným silou P 8 . Jak těžký jest sud? Týž. 

Ú l o h a 20. 

S jak velkou počáteční rychlostí C musíme vyhoditi těleso 
svisno vzhůru, aby narazilo s rychlostí c na vodorovné prkno 
ve výši, odkud by volně spadlo s meznou rychlostí v? Týl 

Ú l o h a 21. 

Klesne-li na Atwoodově padostroji přívažek px za jakousi 
dobu o sx a podruhé za tutéž dobu přívažek p2 o s2i jak hlu
boko (S) padne jakékoli těleso volně za stejnou dobu? Tg*. 
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