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Kundt konal též pokusy o obrazcích pod znějícími deskami
a došel k poznáni, že „chvění vrstvy vzduchové pod znějícími
deskami není samostatným chvěním té vrstvy. Kmitočet pro
určitý obrazec, jenž byl vzbuzen znějící deskou, není docela
závislý od rozměrů desky vzduchové a tvaru obrazce, nýbrž od
kmitočtu znějící desky. Mění se tedy ku př. při stejném obrazci
s tloušťkou znějící desky". 21 )
Pokus, vystihnouti dění pod znějícími deskami vlněním
vrstvy vzduchu, nevedl k uspokojivým výsledkům; vizme tedy,
pokud lze v něm pozorovati vzájemné akustickodynamické pů
sobení vířných prstenců.
(Dokončení.)
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Zprávy z výboru Jednoty českých
mathematiků a fysiků.

Řádná valná schůze Jednoty za správní rok 1913/4 konala
se dne 10. ledna 1915 ve fysikálním ústavě české university.
Spojena byla s posmrtnou oslavou dvorního rady dr. Františka
Koláčka, profesora české university. Po úvodních slovech dvoř.
rady proř. dr. Ů. Strouhala promluvili o vědecké činnosti
Koláčkově prof. dr. Boh. Kučera a dr. Fr. Záviška.
Po zprávách funkcionářů a kontrolující komise byly pro
vedeny doplňovací volby výboru, načež konala se schůze výboru,
v níž se ustavil výbor pro správní rok 1914/5 takto:
Předseda: p. c. k. dvorní rada dr. Vincenc Strouhal, profesor
c. k. české university.
Místopředseda: p. vládní rada Václav Starý.
Stálý tajemník: p. dr. Jan Sobotka, profesor c. k. české uni
versity.
Ěeditel: p. Stanislav Petíra, profesor c. k. státní průmyslové
školy na Smíchově.

