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Obdobně máme v případu, kdy poslední do oblouku CC
zapadající obraz má sudý index:
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Jsou tedy meze pro číslo 2n tytéž, jakó; pro číslo 2rc-f-^
a proto vychází přesně počet # obrazů nečárkovaných z ne
rovností
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Počet x' obrazů vznikajících paprsky, jež spadlí nejdříve
na zrcadlo S', vychází obdobně z nerovností
(2)
W^^^W^ZÍ+t.

Počet všech obrazů jest x -f- a?'. Výsledek ten lze takto
vysloviti:
Stýkají-U se dvě zrcadla v úhlu a a rozdeluje-li svítící bod
tento úhel na části <p a <p\ tu nalezneme počet vznikajících
obrazů ndsled^tjícím spůsobem. Doplněk úhlu <p na 180° dělme
úhlem a. Vyjde-li divise, zaznamenejme si podíl, nevijjde-li,
zaznamenejme nejblíže vyšší celistvé Číslo. Pak učiňme pravé tak
s úhlem o/. Součet obou takto zaznamenaných Čísel jest počtem
obrazů.
• ' • ,.
Diskuse tohoto výsledku v případech zvláštních ponechá
vám čtenáři. Při tom nutno si připomenouti, že v některých
případech oba poslední mezi C a C zapadající obrazy se kryjí."

Věstník literární.

Rozhledy v oboru mechanických věd ód dr. A. SeydlérQ
tvoří číslo 2. II. série ve sbírce přednášek a rozprav,1 kterou
pořádají pp. J. Goll a O. Hostinský. Na padesáti ?tránká(?h tu
podán velmi krásný přehled znenáhlého vývinu mechaniky, ob
jasňující spůsobem věcným a přece i neodborníku přítstupínýrii
hlavní stránky této vědy. Odborníka pobádá čtejií těchto roz
hledů bezděky k hlubšímu vniknutí do úvah z4e načrtaůých
a to umožní spůsobem nejvhodnějším výtečné dílo o theore$(&£
fysice, jehož první částí autor naši vědeckou literaturu tak
značně byl obohatil; kéž je máme co nejdříve celé před rukama, w.
Za laskavou podporu, kterou mné v redigování tofcotto ročníku pp.
prof. Augustin Pánek, prof. dr. A. Seydler, Jrof. J. SoMčka poskyt
nouti ráčili, vzdávám nejsrdečnější díky.
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