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jíme libovolnou přímku /VP* rovnoběžnou s osou JC±,2, tu lze na zá*
klade úměrnosti úseček dokázati jednoduše, že půdorysy PSPt jdou
týmž bodem ri, který
je na přímce, jdoucí průsečíkem (027)2°) kolmo
k osejci,2. Pás pí0, a* je půlen přímkou .y, již protíná kružnice opsaná
nad oiTt jako průměrem v bodech ř, v* Jež spojeny s bodem n dají
naJPI°, a\ body .4i, Ki°, resp. fii, Vi°, jež jsou půdorysy bodů přímek
#°, a, ležící na těchže rovnoběžných kružnicích, protínajících p° i a.
Kružnice ty protínají danou* přímku p v hledaných průsečících X, Y.
Vytvořená plocha je tedy druhého stupně a současně podána
konstrukce průsečíků libovolné přímky s hyperboloidem tím* aniž
rýsován meridián.

DROBNOSTI.
Nejdelší a nejkratší tětiva v kružnici. Jako jednoduchého pří
kladu na hledání extremních hodnot funkce užívám také důkazu věci
sice samozřejmé, ale tím právě pro žáky názorné, že totiž průměr
kružnice jest nejdelší tětivou v kružnici. Počet vede k vedlejšímu '
výsledku, od žáků sotva očekávanému. Vytkněme v kružnici o středu
O a poloměru r vodorovný průměr a sestrojme k bodu A na kružnici
souměrný bod Á podle tohoto průměru (AA' ~ a). Označme ostrý
úhel sevřený vodorovným průměrem a poloměrem AO písmenem
<p. Posunováním tětivy AÁ přicházíme k názoru, že a = f (<p). Jest
pak a = 2r sin <p, a =• 2r cos <p. Pro extremní hodnoty tětivy a platí
2r cos<p~0 čili cos <p == 0, a tudíž y =- 90°, 270° (do 360°). Ježto
a" = — 2r sin <p, pro <p == 90° jest a" < 0, čili a jest maximem
(a~2r), pro <p~270» jest a" >0, tudíž a minimem (a~~2r).
Z toho plyne paradoxní výsledek: Průměr jest nejen nejdelší tětivou
v kružnici, ale také* tětivou nejkratší, ovšem se zřetelem ke směru.
Prof> Josef Machač, Jilemnice.
Pošinutí ti planparalelní desky. Na vodorovný list bílého papíru
narýsuje se slabá, černá přímka a na ni položí kvádrová planpara
lelní deska tak, aby přímka byla kolmá k pbbočné stěně. Opodál,
v rovině této stěny, postaví se stativ přesně svisle, a připínacími
hřebíčky připevní nafi, vodorovně úhlomer obloukem dolů. Na úhlotněru vytkne se dvěma špendlíky uhel )3 (jeden špendlík iest ve
středu úhíoméru), který bude doplňkem úhlu dopadu"a, Jedftítn ra
menem úhlu fi jest vodorovný vnitřní okraj úhipměrii a druiiým směr
procházející oběma špendlíky. Nyní praktíkanitvisifuje ,přesně stpěrem obou Špendlíků, při čemž pohybuje papírétn btri ke statívu, nebo
-bd nčbovc^
přímce tak, aby ófaá kryjící
se špendlíky, koíríio zabodnuté do stativu, splynuly s přímkou *
v desceV Průběh přímky v desce poznamená si na papíře iéčfcoů.
Změří pak vzdálenost V tečky od přímky, i bude pošinutí

m
e~écos a. Totéž vykoná se i pro jiné dopadové úhly. Výsledky
možno kontrolovati vzorcem pro pošinutí*) a znázorniti graficky
čárou e^f(a).
Záměnou desky lze konstatovati i vliv tloušťky a
lomivostL
Proř. Josef Machač, Jilemnice.
Vařič »Dix-elektro«. Tohoto vařiče užívám při výkladech" jedhak k demonstraci Jouleova tepla, jednak k zařadění odporu při růz
ných pokusech. Ve fysikálních cvičeních měříme odpor jeho drátu,
pak spotřebu proudu při vaření (hodinami, jichž koeficient ovšem
nutno znáti) a rychlost varu vody. Poslední úlohu řešíme tím, že
sledujeme oteplování vody v intervalech dvouminutových až do
varu' teploměrem děleným na desetiny stupně. Oteplování zapisu
jeme tabelárně á graficky (na jednu osu nanášíme minuty, na druhou
příslušnou teplotu vody). Při tom měníme množství vody, materiál
nádoby, plochu jiejího dlna a tejplotu síně. Pěknou úlohou je také
zjštění účinnosti vařiče. (Návod Viz » Rozhledy mat.-přfr.« roč. II.,
str. 97.) Používáme síťky, aby nepraskly skleněné nádoby, stojící
na dvou kovových příčkách vařiče; Prof. Josef Machačf Jilemnice.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Bedřich Poske f. Uprostřed namáhavé činnosti organisátorské
zemřel ve věku 74 let 28. září 1925 jeden z nejčilejších německých
středoškolských učitelů, tajný studijní rada Dr. B. Poske, býv. pro
fesor Askanského gymnasia v Berlíně. Není účelem těchto řádků
oceňovati význam zesnulého pro školství jeho vlasti; stačí pouká
zati na to, že jeho odborná činnost byla oceněna povoláním do něm.
říšské konference školské a že ještě ve svém vysokém věku horlivě
se věnoval pracím něm. výboru pro matem-, a příř.. vyučování a
spolkům pdborným (hlavně »Verein ffir Forderung d. math. u. náturwissenschafilichen Unterríchts«), které nesly známky jeho silné in
dividuality. Při úsilné práci o reformě středoškolské, která zaměst
nává odborné knihy ceřé střední Evropy, hájil Poske vždy ne
ochvějně zájmy přírodních věd, hlavně fysiky. Nutno přiznati, že
málokterý jeho kolegy byl k tomu tak povolán; jeho činnost v pro
pagaci nových myšlenek metodických nalezla ohlas i za hranicemi
ří$ítieckxi; v tpm směru stává se mužem mezinárodního významIL
NeéřililíŽ(me-li áni k Četným pojednáním v odborných listech uve
řejněními musíme alespoň upozorniti na jeho učebnici fysiky (NaturIetíre), &iéřá — výsledek dlouholetých zkušeností — dočkala se ně
kolika vydána jsouc stále udržována na výši doby: učebnice vzorná,
\;jy;:£lÍ^VattÍf>ř-' sí^plii .;Žá^tóiitíu ^stftíSnbst se vzorným výběrem látky*,
kiéťá ;ipo^
rozměrech volřiost VYÚÍOVSLT
é^ptb^im*
Vífctíoíiiýí5 díleňi zesnulého jest ieho ^Didaktik des
)p|^^
(Teufenér Í9I5), v nfž búduie;nájZkv£é^

