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HISTORIE

Shechtmanovi z Izraele. Kvazikrystaly patří do fyziky kondenzovaných
látek. Kvazikrystaly nemají periodické uspořádání jednotek jako krys-
taly. Mají však uspořádání na dlouhé vzdálenosti a postrádají translační
souměrnost. Jeví také anomálie v souměrnosti a lze u nich zjistit pěti-
četné osy souměrnosti, které odporují zákonům krystalografie. Podobně
je tomu i u látek biologických. Udělení NC za chemii z fyziky kondenzo-
vaných látek svědčí o sbližování fyziky a chemie.
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Řešení úloh ze str. 17

1. Označme k, l, m kružnice opsané trojúhelníkům ABM , ADM ,
BCD a O průsečík úhlopříček AC a BD, který je půlí. Z mocnosti
bodu O ke kružnici m dostáváme

|MO| · |OA| = |MO| · |OC| = |OD| · |OB| = |OB|2 = |OD|2.

Díky mocnosti bodu O ke kružnici k vyplývá z rovností, že OB je tečna
ke kružnici k, a z mocnosti bodu O ke kružnici l, že OD je její tečna.
Celkově dostáváme, že přímka BD je společnou tečnou kružnic k a l.

2. Tvrzení dokážeme v ekvivalentní podobě: přímka OK prochází bo-
dem L. Označme L1, L2 průsečíky přímky OK po řadě s kružnicemi
k1 a k. Použitím mocností bodu O ke kružnicím k1, k získáme rovnosti

|OL1| · |OK| = |OM | · |ON | = |OM |2 = |OK| · |OL2|,

z čehož plyne rovnost |OL1| = |OL2|. Bod L2 leží tedy na kružnici k1
i na kružnici k2, takže kružnice jsou souměrně sdružené podle středu O
jejich společné tětivy. Tím je rovnost L = L2 dokázána.
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3. Označme X průsečík přímky KL s úsečkou OA. Z podobnosti
trojúhelníků KOX a OLX (podle věty uu: |<)XKO| = |<)XOL|,
|<)OXK| = |<)LXO|) dostáváme

|OX|
|KX| =

|LX|
|OX| , tedy |OX|2 = |LX| · |KX|.

Použitím mocnosti bodu X ke kružnici k získáme jiné vyjádření téhož
součinu: |AX|2 = |LX| · |KX|. Porovnáním levých stran předchozích
dvou rovností obdržíme |OX| = |AX|.
4. Označme X patu výšky z vrcholu A. Úsečka AX má mít délku h,

z čehož vyplývá, že bod X musí ležet na kružnici l o poloměru h se
středem A. Dále vidíme, že z mocnosti bodu X plyne

|BX| · |CX| = r2 − |OX|2

a z Eukleidovy věty pro trojúhelník ABC dostáváme |BX| · |CX| = h2.
Porovnáním pravých stran rovností vyjádříme

|OX| =
√
r2 − h2.

Bod X tedy leží na kružnici m o poloměru
√
r2 − h2 se středem O.

Konstrukci trojúhelníku započneme proto nalezením bodu X jako
průsečíku kružnic l a m. Bodem X pak vedeme kolmici a k úsečce AX.
Konečně vrcholy B, C určíme jako průsečíky kružnice k s přímkou a.
Řešitelnost úlohy závisí na počtu průsečíku kružnic m a l.

5. Ze souměrnosti podle přímky OB je zřejmá rovnost |TE| = |TD|.
Protože bod C je průsečík tětiv AB a ED, použijeme vztah pro mocnost
bodu ke kružnici k:

|AC| · |CB| = |EC| · |CD|.
Použitím Eukleidovy věty pro pravoúhlý trojúhelník BCT dostáváme
rovnost

|CS| · |CB| = |TC|2.
Přihlédneme-li navíc k rovnostem

|AC|+ |CS| = |AS|, |TE|+ |TC| = |EC|, |TD| − |TC| = |CD|,
jež plynou ze zadání, získáme dokazovanou rovnost.
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