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Úlohy.*)
i.
Nechí se utvoří rovnice, jejíž kořeny jsou cos -£-, je-li
O

a
cos a dán, a rovnice z níž vychází sin --r-,

je-li

sin a dán.

Nechť se řeší tyto dvě rovnice v případech, kdy a je některou
z hodnot °i ^i -g"' T '

"fí"' Í9

a

n e c l l ť

s e

v

yt'£ne

ve v

^ech

těchto případech význam kořenů.

Nechť se nalezne algebraická relace, která váže oblouky
a, b, c, jež vyhovují jedné z relací:

tg a + tg 6 + tg c = tg a tg 6 tg c,

cos2 a -f- dos2 b -f- cos2 c + 2 cos a cos b cos c = 1.
3.
Nechť se vytkne poloměr kružnice tak velký, by rozdíl
mezi obloukem 10 metrů a jeho tětivou byl menší než 1
millimetr.

Věstník literární.
O teplotě slunce (Dr. K Eemeis: Die Strahlung und die Temperatur der Sonne; Separatabdruck aus der „Gaeatt, 1881).
Od Newtona počínaje zanášeli se četní fysikové otázkou, jak vysoká
jest teplota slunce, či lépe řečeno teplota povrchu slunečného; mnozí z nich
dospěli k výsledkům zcela určitým a dle domněnky jejich též správným,
avšak výsledky ty různí se mezi sebou v takové míře (kolísajíce od 1400°
až k 10,000.000°), že tyto rozdíly samy již výmluvně svědčí o velikých ob
tížích, vyskytujících se při řešení vytknutého problému.
R. 1876 vypsala Pařížská akademie pro cenu Boudinovu úlohu: „po
mocí nových kalorimetrických pokusů a pomocí diskusse dřívějších měření
'*) Tyto tři úlohy jsou vyňaty ze Servet, Traité de Trigonometrie 5*
éd., pag. 52 a 136. O úlohách, jichž řešení do roka nedojdou, po
jedná redaktor.
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