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jest potenciál tohoto elektroforu jako kondensátoru nápadně větší *) 
nežli při každém následujícím přiložení vodivé desky, napřed vždy 
odelektrisované. Jest z toho viděti, že při prvním odvedení čili vy-, 
bití volné elektřiny vybila se část náboje desky nevodivé, a teprv 
po tomto vybití zůstal vlastní náboj elektroforový. 

Neméně jest zajímavé, že i z kladného náboje, kterýž indu
kuje záporná elektřina, na nevodivé desce elektroforu šleháním 
získaná, na spodní vodivé desce, část proniká na desku nevodivou 
a stává se nábojem elektroforovým, neboť obrátíme-li tuto nevo
divou desku, můžeme dobývati elektřinu opačnou, nežli tomu bylo 
při její původní poloze. 

Zvláštního řešení zasluhuje otázka elektroforového náboje při 
opakujících se souhlasných nebo nesouhlasných nábojích konden
sátoru, když byl vybit po každém z těchto nábojů. Elektroforové 
náboje, vyplývající z nesouhlasných kondensátorových nábojů, mo
hou se jednak rušiti, jednak však mohou dáti též náboj od nuly 
rozdílný. Následují-li dva nesouhlasné náboje, z nichž prvý byl sil
nější, dosti rycMe za sebou, a byí-li druhý vybit spíše, než se ukon
čilo tvoření residua náboje prvého, může vzniknouti výsledné re-
siduum opačného znaménka, nežli byl poslední náboj kondensáto
rový, a bylo by tedy nesprávné pokládati toto res:duum za znak 
oscilační povahy posledního kondensátorového výboje. 

Náboj elektroforový s nábojem vyrovnávacím mají zajisté svůj 
význam při střídavých kondensátorových nábojích vysoké frek
vence, jichž se v moderní elektrotechnice hojně užívá, a vyžadují 
náležitého zřetele. 

DROBNOSTI. 

Přístroj pro demonstrování zákona Biot-Savartova bývá nyní 
prováděn ve tvaru, jenž na rozdíl od staršího typu má kruh vnitřní 
vyměnitelný za dvojnásobný, a kromě hlavního vedení je v obou 
místech přechodu ze smyčky'do smyčky opatřen odvětvením do 
dalších 2 svorek. Obvykle užívá se přístroje pouze k důkazu zá
vislosti intensity magnetického pole na poloměru smyčky (vlastně 
kombinované závislosti na poloměru a počtu závitů), avšak lze ho 
využíti mnohostranněji, pfhlédne-li se k tomu, že naznačené' spo
jení umožňuje cvičiti — třeba v praktiku — i četné jiné ještě prou-

OÍ. *,) Řměření tohoto potenciálu se debře hodí stéblový, eiektroskop. 
Stupnic! si zjednáme tím způsobem, že na svislé zrtádlo připevníme kous
kem vosku v'příslušné výši a poloze papírová ůhJkMtiěr a postavíme jej za 
elektroskop tak, aby otáčivá osa jednoho stébla procházela středem uhlo--
měru; vé sbírce, najde se i prostředek k určení přfslu§ného redukčního 
faktoru. 



218 

dové kombinace. Tak lze vésti proud — pfcdle toho, jak se spojí 4 
přívodně svorky se zdrojem, — 

a) jednotlivými okruhy a to bud jedním neb oběma závity, 
b) oběma okruhy za sebou' neb vedle sebe a při tom ještě v ně

kterých případech souhlasně neb protisměrně, 
c) v užitých smyčkách ve stejné neb různé intensitě. 
Zařídí-li se magnetka náležitě citlivě, lze v poloze kolmé k mag

netickému meridi^nu známou metodou kyvů prováděti různá srov
návací měření, zejména vyšetřovati j e d n o t l i v ě všechny závi
slosti dané zákonem Biot-Savartovým. Příslušná spojení snadno lze 
vyšetřiti. Or. Josef Štěpánek, Praha-VU. 

Vedení kol astatické magnetky. Při popisu gaívanometru s mag
netkou astatickou neomezuji se na pouhý výklad potřeby vésti 
proud pouze kol jedné magnetky, nýbrž rozdíl účinku různých ve

dení také demonstruj'. Užívám k tomu přístroje, jejž podle připoje
ného obrazce lze z měděného,# as 4 mm silného drátu a několika 
svorek snadno improvisovati. Oprava umožňuje vyzkoušeti jednak 
účinek jednoduchého vodiče probíhajícího bud nad neb pod mag
netkou neb i mezi oběma magnetkami, jednak účinek vedení obou
stranného kol jedné neb obou magnetek. 

Dr. Josef Štěpánek, Praha-VU. 
Demonstrace vět o dvojicích sil. Věty o dvoiicích sil se dají 

4>véřitť jéteoducfc&ft způsobem pomocí Strouhalovy soupravy. Na 
ofamci yidtee lá t̂íka^ tgl^^éilence dvojic o stejných momentech 
2 X & p 0 š t t B ^ $ 4 t ^ g o jeden nebo dva dílky 
tt^isi^ že lze dvojici 
^ $ £ # 6 ^ ^ změny účinku/Kdybychom 



2191 

^moment dvojice změnili, rovnováha se poruší. Při tom je třeba 
ovšem pohybem kladek docíliti, aby provázky byly stále rovno

běžné. Není třeba vykládati, jak se ukáže sečítání dvojic v téže ro
vině. — Analogicky by se daly tyto v&ty ukázati také na momento
vých deskách Weinholdově, Handlově nebo Hartlově, ale jistě ne 
tak pohodlně a přehledně. Dr. Vl Ryšavý. 

. Davyho kahan se žákům obyčejně-jen vysvětlí a ukáže bez 
pokusu. Účel jest možno demonstrovati tak, že k rozsvícenému ka
hanu přiblížíme ústí Bunsenova plynového hořáku. Plyn se zapa
luje pouze uvnitř; venku se nezapálí, ani když síťka je do červena 
zahřátá. Dr. VL Ryšavý. 

Vliv teploty fia měřítko. Měříme-li měřítkem při vyšší teplotě,-
než při které jest zhotoveno, naměříme délku menší. Znázorněni: 
Na proužek z dtiše pneumatiky nanesu centimetrové měřítko a 
změřím jím délku úsečky. Měřítko protáhnu a nyni ukazuje sé na 
měřítku délka úsečky menší. Měřeiní při nižší teplotě demonstrují 
kvalitativně poněkud delší, hodně pružnou pryží, na níž nakresleno 
centimetrové měřítko a již stlačím. Prof. J. Machač, JilemHice. 

Stanoveni absolutní výšky tónu. Protože nemám dosud ve sbír
kách sirény Cagnardovy, určuji ve fysikálním praktiku absolutní 
výšku tónu takto: Jest určiti abs. výšku »komorniho a«. Sirénu 
Seebeckovu dám na odstředivý stroj a zjistím, zapíchnu-li do ně
kterého otvoru sirény dřívko, že při jednom otočení kola odstře
divého stroje otočí se osa sirény desetkráte. Přpravím si stranou 
fysické kyvadlo, jehož.doba kyvu.dá se posuvnými závažíifti regu
lovati (hodí se dobře signalisační kyvadlo k Atwoodovu padostrojij. 
Nacvičím otáčení kola odstředivého stroje tak, aby se doba jedné 
otočky rovnala době kyvu kyvadla. Po kraťčkém cviku se to dobře 
daří Druhý praktikant fouká dmuchavkou proti některé řade otvorů 
a poslouchá, zda zavzní »komoraí tí« shodně se zvučící ladičkou. 
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JNepodaří-li še tón vylouditi," změní se posunutím závaží doba kyvu-
kyyadla a tím i rychlost otáčení kola. Podařilo se mi tó, bylo-li fou-
jkáno do řady o počtu 48 otvorů. Stopkami zjštěno, že 5 kyvů ky
vadla trvalo 5*5... vteřiny, což fest tudíž doba trvání pěti otoček 
kola odstředivého stroje, čili padesáti otoček osy sirény, takže ab
solutní výška docíleného tónu jest N-=48 X 50*0... :55 . . . t j . 

.asi 440. Prof. Josef Machač, Jilemnice. 
. Matematická paradoxa. Případu ze strany 126. lze dáti elemen

tárnější roucho, čímž i výklad jeho na střední škole lze provésti 
Jednodušeji, ovšem za předpokladu, že žáci aspoň zběžně jsou obe
známeni s pojmem limity. 

Uvažujme řadu trojúhelníků rovnoramenných vzniklých z da
ného o základně 2r a výšce v tím, že výška nabývá postupně hod
noty JC-násobné (JC = 1,- 2, 3, . . .oo) a současně základna JC"-ná
sobné. Obsah trojúhelníka <-7, plášť kužele vzniklého rotací kol 
výšky P a objem jeho K budou 

j^rvď+K P=nrfr*x*n + v2x2n+2, K=~jir2vx2n+l . 

Rady těchto 3 velič:n budou míti různou limitu podle hodnoty n, 
a zájem bude přirozeně o limity hodnoty konečné. Pro ^ a P doide 

M tomu při n = — l , . p r o K při n = — — .V prvním případě pro
měnlivý trojúhelník konstantního obsahu (rv) vede v limitě ke ku-
želi konečného sice povrchu (nrv), ale nulového obsahu, v druhém 

:přípádě naopak vlastní obsah i povrch příslušného kužele jsou v li
mitě nekonečně velké, avšak objem kužele je konečný * (r г  

K případu podobného rázu vede známý obrazec Hankelův. Roz-
•děiíme-li úsečku a na libovolný počet stejných dílů a nad každým 
sestrojíme pravoúhlý_rovnoramenný trojúhelník, je úhrnná délka 
této lomené čáry a]/2 a tedy nezávislá na počtu dílců. Výrok tento 
zůstává y platnosti i pro krajní případ nekonečně velkého počtu 

-dílců, kdy by se při povrchní úvaze očekávala délka a. Plocha mezi 
úsečkou a lomenou čarou uzavřená, jakož i součet povrchů i ob
jemů dVojkuželů vzniklých její rotací kol dané úsečky, konvergují 
k hule,, ač linie sam^ má délku konečnou, od dané úsečky od-
chylttcu; 

Zmínky a vysvětlení zasluhuje posléze také toto paradoxon: 
4 r . t t 

Těžiště kruhové výseče (a) má od vrcholu vzdálenost — sin —, 
- 3 a 2 

2r 
jež pro limitní a-=0 nabývá hodnoty - , ač výseč přechází t« 
v poloměr r o těžišti uprostřed. Prof. dr. K. Čupr, Brno. 
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