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Kdo poprvé užil ve fyzice delta funkci ?
Václav Havel,

Plzeň

Každý, kdo studoval vysokoškolský kurz fyziky, je seznámen s Diracovou delta funkcí. Je
to funkce (přesněji distribuce), která je definována tak, že S(x) = 0 pro í ^ O a

/:

S(x)áx = 1.

Později byla vytvořena celá teorie distribucí (zobecněných funkcí) [1], Spojení delta funkce
s Diracovým jménem a skutečnost, že její široké užití je spojeno s rozvojem matematického
aparátu kvantové mechaniky [2], navozují domněnku, že tato funkce byla poprvé užita
Diracem. Je proto zajímavé, že plné uplatnění funkce těchto vlastností nacházíme již v díle
Gustava Kirchhoffa z roku 1891 [3]. Zde ve druhé přednášce při odvozování Huygensova
principu zavádí Kirchhoff funkci F(C)> která » nabývá nulové hodnoty pro všechny kladné
a záporné argumenty a kromě toho

/:

F(C)dC = l,

a>0«.

Jako důkaz existence takové funkce uvádí Kirchhoff

F«) = ^=exp(VC 2 ),
kde £i je »velmi velká kladná konstanta«.
Tak jako se Dirac při zavedení delta funkce neodkazuje na jiné prameny, ani Kirchhoff
neuvádí, že by takto zavedenou funkci odněkud převzal. Naskýtá se proto otázka, zda byl
Kirchhoff prvním z fyziků, který této funkce užíval. Nebo byla tato funkce známa matemati
kům jako jistá kuriozita? Odpověď na tyto otázky by si vyžádala rozsáhlé studium pramenů
a je asi lepší počkat na náhodu, že se při studiu starých prací na tuto funkci znovu narazí.
Možná, že odpověď je některému z čtenářů známa.
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