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konal by tamtéž tutéž práci jako 28 kilogramů na povrchu země 
a k zvednutí kilogramu bylo by 28X tak velké síly zapotřebí 
jako na zemi. 

Co se délky l sekundového kyvadla týče, tu platí známý 
vztah: 

Na jiné oběžnici máme podobně 

Л: r 

~ ж-' 
tak že bude 

(8) A: =u. 
9 

Pro slunce jsme příkladně našli 

bude tedy i 

JÜ 
9 

X-

= 28, 

= 28.1. 

Poněvadž u nás délka kyvadla sekundového jest skoro 1 m, 
bude délka jeho na povrchu slunce as 28 metrů. 

Poznámka k rektiflkaci kruhu. 
Napsal 

dr. Ant. Pleskot- s. profesBor v Plzni. 

V předešlém ročníku (str. 83—88) uvedeny jsou některé 
konstrukce, týkající se rektifikace kruhu. 

Při kruhu, jehož poloměr jest 1, činí chyba pro polovinu 
obvodu 000079 a tedy pro celý obvod již více než 0-001, 

Nalezl jsem velmi jednoduehou konstrukci, při níž chyba 
pro celý obvod činí méně než 0*0004 poloměru. 
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Konstrukce: 
Budiž dán kruh K se středem o a o poloměru r = 1. 
Z koncového bodu m libovolného průměru km opišme kruh 

poloměrem r, který protne kruh K v bodech a a b. 

тtv 

Od bodu s, který jest průsekem přímky ab a průměru ftm, 
nanesme na průměr délku 2.a6, takže $1 = 2.a&; od přímky lb 
odečteme délku 2rr načež vbzzlb — 2r. 

Délka přímky vb udává přibližně hodnotu -=-•. 

Důkaz. 

& = J | - , sl = 2V3, tedy Z6 = ^ a t>& = ^ 2; 

2 .vò=V51 
я — 

: 3-1414284 

3-1415926. 

Chyba, volime-li 2 . vb za », činí tudíž 0-0001642. 
Pro celý obvod pak dopouštíme se chyby 2 X 0-0001642 

tedy menši než 0-00033, t. j . menší než 0*0004. 
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