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143
Hodnotě n zz 3 odpovídá řešení troje vztahující se k čtyř
stěnu, osmistěnu a dvacetistěnu; n zz 4 a n zz 5 vždy řešení
jedno přináležící šestistěnu a dvanáctistěnu.
Jest tedy jen patero pravidelných těles hranatých.
Pomocí vzorců (2), (3) lze vždy určiti každému tělesu pří
slušný počet stěn, boků, hran a rohů.

Poznámka o srovnalostech.
Podal

Gustav Gruss.
Srovnalost geometrická jest definována tím, že součin členů
vnějších rovná se součinu členů vnitřních, že tedy, je-li
a:b

zzz c: d

pak nutně platí podmínka
ad zz bc.

Logaritmuj eme-li poslední rovnici, obdržíme
Iga -f- Igd zz Igb -j- Igc
čili píšeme-li ve způsobe srovnalosti arithmetické
Iga -f- Igb zz Igc -f- Igd ;

z toho obdržíme následující větu:
Tvoří-li čtyři veličiny srovnalost geometrickou, tvoří jich
logarithmy srovnalost arithmetickou a naopak.
Věta ta vyjadřuje vnitřní souvislost srovnalosti obého druhu.

Věstník literární.
Aby nezanedbávala odbor fysikami, v němž se u nás méně pracuje,
vydala Jednota českých mathematikú, nemajíc po ruce rukopisů původních,
překlad výborného francouzského díla: Briot ,, Théorie mécanique de la Chaleur", Y němž vyloženy jsou základy mechanické theorie tepla pomocí vše
obecných zákonů mechaniky. Celé dílo rozděleno jest na dvě části; v první
vykládají se zjevy thermické, v druhé elektrické; v úvodu pak sestaveny
základní poučky mechanické.

