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FYZIKÁLNÍ PRÁCE JOSEFA FINGERA
Ivan ©toll
Ve své vìdecké a odborné èinnosti v oblasti fyziky byl Josef Finger pomìrnì
plodný; bibliogra e jeho prací èítá 25 polo¾ek, vèetnì rozsáhlé uèebnice. Týkají
se vìt¹inou problémù mechaniky zpracovávaných geometrickými metodami.
Pøitom jde spí¹e o práce charakteru metodického a didaktického, ne¾ o pùvodní
práce vìdecké. První z nich zaèal publikovat jako støedo¹kolský uèitel ve
výroèních zprávách vy¹¹ích reálek v Lokti a potom v Lublani. Po pøíchodu
do Vídnì se jeho práce objevují pøedev¹ím ve zprávách ze zasedání Vídeòské
akademie a ve fyzikálních èasopisech.
Jeho první práce jsou zamìøeny na þelementární odvozováníÿ (tak je
to uvedeno i v názvech) známých fyzikálních vztahù, to jest bez pou¾ití
in nitezimálního poètu. Jeho odvozování jsou pracná, ale dùvtipná; zabírají
mnoho stránek. Èlovìk ¾asne, kolik my¹lenkového úsilí mù¾e nìkdo vynalo¾it,
aby nemusel integrovat nebo øe¹it jednoduchou diferenciální rovnici. Finger
je ov¹em motivován dùvody pedagogickými. Jeho støedo¹koláci integrovat
neumìjí, a tak hledá zpùsoby elementárního odvozování za pou¾ití diferenèních
a geometrických metod, sèítání øad, goniometrie apod. Je ov¹em zøejmé, ¾e tyto
zdlouhavé a pracné postupy mohl tì¾ko s ¾áky reálky provozovat.
První z tìchto prací byla publikovaná v roce 1867; týká se elementárního odvození zákona harmonického kmitavého pohybu s aplikací na kmitání pru¾iny,
matematického a fyzického kyvadla a magnetické støelky (Elementare Herleitung der einfachen Schwingungsgesetze nebst Anwendung auf die schwingende
Bewegung elastischer Körper, des einfachen und des zusammengesetzten Pendels und der Magnetnadel [F1] ). Finger je inspirován povzdechem S. Wüllnera,
autora hojnì pou¾ívané uèebnice experimentální fyziky (Experimentalphysik,
2. vyd., Lipsko 1870). Ten prohla¹uje, ¾e musí bohu¾el rezignovat na odvození
zákona harmonických kmitù z pohybové rovnice s elastickou silou, proto¾e to
není mo¾né bez pou¾ití integrálního poètu. Mimochodem, pøed tímto problémem stojí i dnes støedo¹kol¹tí uèitelé a autoøi uèebnic.
Finger provádí své odvození na ¹esti stranách velkého formátu. Vychází
z analogie s pohybem v poli konstantní síly a pak pøechází k síle úmìrné
výchylce z rovnová¾né polohy. Dìlením pohybu na malé prostorové a èasové
intervaly a nacházením èásteèných souètù aritmetických øad odvozuje zákon
zachování energie (ani¾ ho tak nazývá) a podobným zpùsobem obchází i
druhé integrování pohybové rovnice. Nakonec se mu podaøí do svého odvození
vpa¹ovat i goniometrické funkce a zákon harmonického pohybu je na svìtì.
Výsledky pak aplikuje na jednotlivé druhy kmitavých pohybù. Pøi zmínce
o momentu setrvaènosti fyzického kyvadla ov¹em znovu hrozí integrály a Finger
musí opìt najít cestu, jak se jim vyhnout. Èlovìk si pøipomíná heroické úsilí
Huygensovo, který dokázal urèit pohyby kyvadel nejrùznìj¹ích geometrických
tvarù je¹tì bez pou¾ití Newtonových uxí.
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Druhá Fingerova práce publikovaná v té¾e výroèní zprávì loketské reálky
se týká pohybu v centrálním poli a elementárního odvození Keplerových zákonù (Ueber Centripelkraft und Fliehkraft nebst Anwendung auf die Planetenbewegung (elementär entwickelt) [F2] ). Napøed rozebírá úèinky dostøedivé
síly, normálového a teèného zrychlení a pak opìt pøistupuje k mnohostránkovému geometrickému odvozování tvaru trajektorie a rychlosti pohybu planet.
Vrací se tak trochu do Keplerových dob. Zdá se v¹ak, ¾e Fingerovi støedo¹koláci, kteøí se s derivacemi a integrály nesetkali, mìli pøece jen pomìrnì znaèné
geometrické znalosti, jejich¾ výuku dnes ponìkud zanedbáváme.
Ve výroèní zprávì loketské reálky se v následujícím roce setkáváme s Fingerovou prací s elementárním odvozením rychlosti ¹íøení podélných a pøíèných vln
podél struny (Entwicklung der Formeln für die Fortp anzungsgeschwindigkeit
eines longitudinalen und transversalen Impulses längs einer gespannten Saite
auf elementarem Wege [F3] ). Øe¹ení vlnové rovnice je opìt nahrazeno geometrickými úvahami; pro vlny malých amplitud Finger nakonec dostává známé
vztahy pro rychlost podélné vlny v tenké tyèi a pøíèných vln podél struny.
Následuje práce s elementárním odvozením barometrické formule pro závislost
tlaku vzduchu na vý¹ce pro izotermickou atmosféru (Elementare Herleitung der
barometrischen Höhemessungsformel [F4] ). Finger dìlí atmosféru na tenké horizontální vrstvy a pou¾ívá své diferenèní metody. Uvádí, ¾e výsledek je platný
pouze tehdy, nemìní-li se teplota vzduchu. Pak uva¾uje dvì stanice, které mìøí
tlak vzduchu v rùzných vý¹kách a ov¹em pøi rùzné teplotì, a provádí opravu
na zprùmìrovanou teplotu.
V té dobì se Finger pøemis»uje do Lublanì a pokraèuje v publikování
své série elementárních odvozování ve výroèních zprávách tamní reálky za
léta 1871 a 1872. Práce Elementare Ableitung der Dichtenzustände in einer
longitudinalen fortschreitenden und stehenden Welle aus der Wellenformel [F5]
je vìnována prostorovému a èasovému rozdìlení hustoty v prostøedí, ¹íøí-li se jím
postupná nebo stojatá podélná vlna. I kdy¾ práce nepøiná¹í pùvodní výsledky,
je pøesto zajímavá tím, ¾e umo¾òuje detailnìj¹í pohled na mechanismus ¹íøení
vlny zhu¹tìní a zøedìní v pru¾ném prostøedí. V poslední práci této série se
Finger vrací ke svému elementárnímu odvození zákona harmonických kmitù
publikovanému je¹tì v Lokti. Na jeho práci byl prý tehdy pøíznivý ohlas
(Gymnasialzeitschrift 1867, str. 733), ale recenzent vyjádøil þ¾ivé pøáníÿ, aby
se autor pokusil své odvození zformulovat struènìji a pøehlednìji. Proto Finger
publikuje tento svùj postup znovu v práci Neue elementare Herleitung der
einfachen Schwingungsgesetze [F6] jen s mírnými úpravami; daøí se mu ho
vtìsnat z pùvodních ¹esti stran velkého formátu na sedm stran men¹ího formátu
(zato hust¹ím písmem).
V dal¹í výroèní zprávì reálky v Lublani se Finger zabývá kinematikou
a dynamikou rotace tuhého tìlesa kolem osy (Fundamentaltheorie von der
rotirenden Bewegung um eine Axe [F8] ). Je to velmi podrobný a logicky
dobøe utøídìný text pojatý metodou vìta { dùkaz. Finger ve svých pracích
dbá na peèlivou formulaci pøedpokladù a výchozích pojmù. V kinematické
èásti popisuje pohyb jednotlivých hmotných bodù rotujícího tìlesa, dospívá
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k pojmùm úhlové rychlosti a úhlového zrychlení tìlesa jako celku. V dynamické
èásti se zabývá vlastnostmi a skládáním silových momentù a silových dvojic
a peèlivì zkoumá jejich ekvivalenci. Jako pedagogický text je to vcelku
informativní a u¾iteèná studie, vhodná spí¹e pro uèitele ne¾ pro studenty. Jak
známo, i v dne¹ních uèebnicích se setkáváme se zjednodu¹enými a nepøesnými
formulacemi silového pùsobení na tuhé tìleso a u støedo¹kolských studentù
nevzniká pøíli¹ jasný obraz o této problematice.
V dal¹ích letech publikuje Finger ji¾ ve Vídni, kde pùsobí jako profesor na
technice. Jeho dvì práce z let 1873, 1874 jsou vìnovány pohybu setrvaèníkù.
První z nich, Betrachtung der allgemeinen Bewegungsform starrer Körper vom
Gesichtspunkte einer Gyralbewegung [F10], øe¹í obecný pohyb tuhého tìlesa
z hlediska gyroskopického. Uva¾uje tì¾ký setrvaèník vystavený pùsobení silové
dvojice, zavádí soustavu os spojených s tìlesem a popisuje prùbìh precesního
a nutaèního pohybu. Závìrem upozoròuje na chybu v Scheerovì èlánku Imaginární práce, pùsobení odstøedivé síly a gyroskopická síla (Imaginare Arbeit,
eine Wirkung der Centrifugal- und Gyralkraft , Schlömilch. Z. 11(1866), 93{
151). Druhá práce o relativním otáèivém momentu rotujícího setrvaèníku, Das
relative Drehungsmoment eines rotirenden Schwungrades [F11], se podrobnìji
zabývá silovými momenty pùsobícími na setrvaèník v rotující, neinerciální soustavì. V následujícím roce publikuje Finger krat¹í pojednání o zbytkové deformaci krouceného ocelového drátu (Zur elastischen Nachwirkung des tordirten
Stahldrahtes [F12] ).
Vìt¹ího rozsahu jsou dvì práce pojednávající o vlivu zemské rotace na atmosférické a moøské proudìní (Über den Ein uss der Erdrotation auf die parallel zur sphäroidischen Erdober äche in beliebigen Bahnen vor sich gehenden
Bewegungen insbesondere auf die Strömungen der Flüssse und Winde [F13],
Über den Ein uss der Rotation des Erdsphäroids auf terrestrische Bewegungen,
insbesondere auf Meeres- und Windströmungen [F14] ). Autor bere v úvahu
zplo¹tìní zemìkoule a zabývá se jak pohyby horizontálními, tak ¹ikmými a vertikálními. Uva¾uje vybraný malý objem vzduchu nebo vody blízko zemského
povrchu a hledá slo¾ky síly na tento objem pùsobící. Uva¾uje pøitom tí¾i, Archimedùv vztlak, Coriolisovu sílu, odstøedivou sílu a odpor prostøedí. Na základì
v¹ech tìchto sil formuluje diferenciální rovnice pro horizontální i vertikální gradient tlaku, diskutuje vliv jednotlivých èlenù a výpoètem, èásteènì numerickým, nebo spí¹e odhadem dospívá k závìrùm o smìru a intenzitì proudìní. Dvì
krat¹í Fingerovy práce se týkají úpravy reverzního kyvadla k mìøení tíhového
zrychlení (Über ein Analogon des Kater'schen Pendels und dessen Anwendung
zu Gravitationsmessungen [F16], Über ein Analogon des Kater'schen Pendels
und dessen Anwendung zu Gravitationmessungen [F17] ).
V letech 1884 { 1886 vychází ve Vídni Fingerova rozsáhlá, nìmecky psaná
uèebnice Základy èisté mechaniky jako pøedstupeò ke studiu analytické a aplikované mechaniky a matematické fyziky na univerzitách a technikách (Elemente
der reinen Mechanik als Vorstudium für die analytische und angewandte Mechanik und für die Mathematische Physik an Universitäten und Technischen
Hochschulen [F19] ). Toto osmisetstránkové solidní dílo vychází pozdìji i ve
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2. a 3. vydání. Uèebnice je urèena absolventùm støedních ¹kol, kteøí zaèínají
studovat na vysoké ¹kole a mají si zvyknout na pøesný vìdecký pøístup k fyzice.
Finger podle ní pøedná¹el a¾ do roku 1910; jeho uèebnice se tak stala základním
uèebním textem mechaniky pro celou generaci rakouských studentù techniky.
Látka v podstatì odpovídá dne¹nímu základnímu kurzu fyziky a v nìkterých otázkách ho pøekraèuje. Vyznaèuje se svìdomitostí a dùkladností zpracování pro Fingera charakteristickou. Autor se opírá o celou øadu renomovaných
uèebnic a monogra í, domácích i zahranièních, a uvádí mj. práce Lagrangeovy, Jacobiho, Helmholtzovy, W. Thomsona, Kirchho ovy, Machovy, ale i dal¹í
uèebnice mechaniky autorù francouzských, ruských aj. Jak uvádí v pøedmluvì,
vzorem mu byla pøedev¹ím francouzská uèebnice analytické mechaniky A. Rittera, která vy¹la i v nìmeckém pøekladu. Pokud jde o matematický aparát,
pou¾ívá základní vztahy integrálního poètu a øe¹í jednoduché diferenciální rovnice. Vyhýbá se v¹ak násobným integrálùm a parciálním derivacím a z toho
dùvodu nezaøazuje ani partie z mechaniky kontinua, které se bez nich neobejdou. Uèebnice má jaksi dvojaký cíl: chce pøipravit jednak studenty univerzit
ke studiu analytické mechaniky na vy¹¹í matematické úrovni, ale té¾ studenty
technik pro technickou mechaniku. Proto vìnuje velkou pozornost napøíklad
statice a rovnováze tìles.
Uèebnice je rozdìlena do devíti kapitol (Einleitung, Statik des materiellen Punktes, Dynamik des materiellen Punktes, Statik des linearen materiellen Punktsystems, Allgemeine Principien der Mechanik räumlicher materieller Punktsysteme, Elemente der Kinematik eines unveränderlichen (starren)
Punktsystems, Statik des starren Körpers, Dynamik des starren Punktsystems,
Principien der Hydromechanik ); pøipojeny jsou matematické dodatky se základními vztahy a algoritmy analýzy a analytické geometrie, jak se to ostatnì
dìlá i dnes. Jednotlivé kapitoly jsou vìnovány základním pojmùm (jednotky,
gra cký popis pohybu, síla, relativní pohyb a interakce, druhy tìles, rozdìlení mechaniky), statice hmotného bodu (rozkládání sil a vazby), dynamice
hmotného bodu (popis pohybu v poli rùzných sil, vèetnì disipativních), statice
vláken (øetìzovky), soustavám hmotných bodù (diferenciální variaèní principy,
pohyb tì¾i¹tì), kinematice tuhého tìlesa, statice tuhého tìlesa (podrobné výpoèty tì¾i¹»), dynamice tuhého tìlesa (rotace, moment a elipsoid setrvaènosti,
ráz tìles) a principùm hydromechaniky (rovnováha tekutin, základní rovnice
hydrodynamiky). Autor se dotýká mnoha otázek a speciálních pøípadù, vèetnì
tøeba pohybu sférických a cykloidálních kyvadel.
Je zajímavé, ¾e pøes padesát stránek je vìnováno øetìzovkám; stavba
øetìzových mostù byla tehdy zøejmì velmi aktuální. Autor vychází ov¹em
z Newtonových pohybových zákonù, ale uvádí i øadu principù analytické
mechaniky, jako d'Alembertùv nebo princip þ¾ivé sílyÿ. Zákon zachování
mechanické energie je vyu¾íván jen nepøímo, zøejmì je¹tì nevstoupil do
povìdomí fyzikù jako jeden ze základních fyzikálních zákonù usnadòující
integraci pohybových rovnic. Vedle kinetické energie zde stále guruje þ¾ivá
sílaÿ.
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Tak obsa¾ná uèebnice jako pøípravný text k vysoko¹kolskému studiu je jistì
nad mo¾nosti potenciálních ètenáøù. Na druhé stranì sepsal Finger rozsáhlé
kompendium, kam vlo¾il výsledky svého intenzívního studia a vlastních úvah i
výpoètù a dodal publikaci pøehlednou, logicky utøídìnou strukturu. Projevil
se v tom jeho syntetický a tøídící duch, který je jistì nezbytným prvkem
vìdeckopedagogické èinnosti. Bylo by zajímavé zjistit, co v¹echno po¾adoval
Finger na svých studentech. Odborné kritiky si Fingerovo dílo pochvalovaly,
doporuèovaly ho k pilnému studiu, oceòovaly autorovy zku¹enosti z výuky na
vídeòské technice a pozastavovaly se pouze nad znaèným objemem uèebnice.
Finger si toho byl vìdom a v pøedmluvì se omlouvá za to, ¾e jeho kniha obsahuje
pøíli¹ mnoho slov. Na druhé stranì vysvìtluje, ¾e usiloval o vìdecky pøesný
výklad. Výsledkem bylo, ¾e zatímco druhé vydání mìlo 797 stran, tøetí u¾ 842.
Finger se anga¾oval i v popularizaèní èinnosti, a to s nad¹ením a vynalézavostí. Na pùdì vídeòského Spolku pro ¹íøení pøírodovìdních znalostí pøednesl
v roce 1882 rozsáhlou pøedná¹ku o pøita¾livosti zemské (Ueber terrestrische
Gravitation [F18] ) a roku 1887 pøedná¹ku o pohybech na zemském povrchu
(Die relativen Bewegung auf der Erdober äche [F20] ).
Ve své první pøedná¹ce vzpomnìl Keplerových zákonù, Galileiových zásluh a
Newtonova jablka, jako¾ i úspìchù nebeské mechaniky, které se odtud odvinuly.
Pøedná¹ku doprovodil pokusem s pádem tìles uvnitø Newtonovy trubice s vyèerpaným vzduchem. Dále pak vysvìtlil relativitu pohybù vzta¾ených k rùzným
soustavám a vznik setrvaèných sil v soustavách neinerciálních. Kritizoval pøitom Julese Verna za jeho fyzikálnì neudr¾itelná tvrzení v knize Cesta na Mìsíc
a uvedl dokonce velikost první kosmické rychlosti. Popsal Cavendishùv experiment mìøení gravitaèní konstanty a výsledky mìøení hmotnosti nebeských
tìles. Pøedvedl posluchaèùm reverzní kyvadlo, zmìøil tíhové zrychlení a vypoèítal, o kolik budou posluchaèi lehèí, vystoupí-li na Mont Blanc. Pojednal o vlivu
odstøedivé síly a zplo¹tìní zemìkoule na tíhové zrychlení. Pustil se dokonce do
hlubin zemských a vysvìtlil, jak ubývá tí¾e s hloubkou. Nakonec vzdal hold
matièce Zemi, která neviditelným ramenem gravitace k sobì poutá své syny.
Nemù¾e v¹ak pøipoutat ná¹ duch, který se vzná¹í vysoko nad tímto ¾alostným
pozemským údolím v lehkém letu do svìtlých, vzne¹ených sfér, do øí¹e nepomíjejícího a vìèného, do èisté øí¹e vìdìní, aby se tu podílel na neju¹lechtilej¹ích
pocitech, které pøiná¹í výzkum a poznávání pravdy.
Druhá pøedná¹ka zaèíná pozváním posluchaèù na cestu rychlíkem, aby si
uvìdomili, co je to pohyb vzhledem k pohybující se vzta¾né soustavì, na
pádu de¹»ových kapek pochopili, co je to aberace, pøi brzdìní vlaku poznali
setrvaènou sílu a v zatáèkách sílu odstøedivou. Pak je nechá vystoupit z vlaku
v nìjaké dùlní oblasti a povozit se výtahem dùlní ¹achty s rùzným zrychlením,
aby poznali zmìny pùsobícího zrychlení, pøípadnì se mohli ve stavu beztí¾e
v padajícím výtahu stavìt na hlavu. Fingerùv výtah je tedy pøedchùdcem
Einsteinovy zdvi¾e.
Pak musí posluchaèi znovu do vlaku projí¾dìt se po poledníku, aby na sobì
pocítili vliv Coriolisovy síly a nakonec se je¹tì projet na velkém kole v Prátru
a v¹echno si zopakovat. Jak Finger uvádí, o Coriolisovì síle mìl povìdomost
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u¾ Halley, který s její pomocí vysvìtloval smìr pasátních vìtrù. Finger se dále
podrobnì zabývá Baerovým zákonem o utváøení øíèních bøehù na severní a
ji¾ní polokouli; vzpomeòme, ¾e se o tento jev zajímal i Einstein. Závìrem své
pøedná¹ky vzdává Finger Coriolisovì síle èest { kdyby jí nebylo, neodklánìl
by se Golfský proud smìrem k Evropì, neoteploval by její klima a Evropa
by se nestala kolébkou kultury. Z uvedeného vidíme, ¾e Fingerovy populární
pøedná¹ky mìly vysokou obsahovou i formální úroveò; kdyby byly pøedneseny
dnes, pøekvapovaly by posluchaèe novými, neznámými poznatky, stejnì jako
pøed sto lety.
V dal¹ích letech se pak Finger vìnuje gra ckým a geometrickým metodám
zkoumání deformace pru¾ných tìles a rotaèní rovnováhy tìles tuhých. V práci
Über die Beziehungen der homogenen Deformationen fester Körper zur Reactions äche. (Ein Beitrag zur graphischen Statik elastischer Körper) [F15] popisuje metodu Cauchyho kvadrik homogenních deformací a napìtí (nazývá je
þreakèními plochamiÿ). V sérii tøí èlánkù (Über die gegenseitigen Beziehungen
gewisser in der Mechanik mit Vortheil anwendbaren Flächen zweiter Ordnung
nebst Anwendungen auf Probleme der Astatik [F22], Über jenes Massenmoment eines materiallen Punktsystems, welches aus dem Trägheitsmomente und
dem Deviationsmomente in Bezug auf irgend eine Axe resultirt [F23], Über
den Hauptpunkt einer beliebigen Axe eines materiellen Punktsystems [F24] )
navazuje na Darbouxovy, Poinsotovy a Möbiovy výsledky týkající se volné rovnováhy tuhých tìles vystavených pùsobení silových momentù a dvojic, v nìkterých bodech je upøesòuje a dále rozvíjí.
Geometricky transformuje moment setrvaènosti do hlavních os, zavádí dal¹í
pomocné kvadratické plochy a významné body a zabývá se rotací zpùsobenou
úèinkem daného souboru sil kolem os libovolného smìru neprocházejících
tì¾i¹tìm. Tak pøichází s pojmem þhmotnostního momentuÿ (Massenmoment),
který de nuje jako souèet hlavních a deviaèních momentù setrvaènosti a dále
pak þhlavních bodùÿ na ose, vzhledem k nim¾ mají jeho hmotnostní momenty
minimální hodnotu. Jeho þhlavní bodyÿ se mu pak ukládají na plochách
tøetího a ètvrtého stupnì, co¾ vzru¹uje jeho geometrické cítìní. Popsané metody
zabírají autorovi desítky stran a je zde mo¾no jen naznaèit, kudy se jeho snahy
ubíraly. Pro praktické u¾ití byly tyto metody pøíli¹ slo¾ité a tì¾ko by se v nich
mohli vyznat studenti techniky. Pøesto v¹ak poukazují na nìkteré zajímavé
geometrické vztahy obecnì rotujících systémù.
Docela zajímavá je Fingerova práce Das Potential der inneren Kräfte und
die Beziehungen zwischen den Deformationen und den Spannungen in elastisch isotropen Körpern bei Berücksichtigung von Gliedern, die bezüglich der
Deformationselemente von dritter, beziehungsweise zweiter Ordnung sind [F25]
z roku 1894 smìøující k upøesnìní Hookeova zákona. Vychází toti¾ z deformaèní
energie pru¾ného tìlesa, kterou rozkládá do øady a nachází korekèní èleny druhého a tøetího øádu a odpovídající koe cienty, které vztahuje k pùsobícím
mezimolekulárním silám. Je to tedy téma disertabilní nebo aspoò þdiplomabilníÿ i dnes. Z tého¾ roku pochází i práce Über die allgemeinsten Beziehungen
zwischen endlichen Deformationen und den zugehörigen Spannungen in aeo-
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lotropen und isotropen Substanzen [F27], v ní¾ se Finger zabývá vztahy mezi
elastickými koe cienty v anizotropním prostøedí. Pøi studiu elasticity vyu¾ívá
dokonce vìtu o viriálu a diskutuje její souvislost s deformaèní energií s cílem
popsat i koneèné deformace (viz práce Über die innere Virial eines elastischen
Körpers [F28] ).
Poslední vìdecká práce, kterou tøia¹edesátiletý Finger v roce 1904 publikuje,
poukazuje na souvislost mezi rotací tuhého tìlesa a nìkterými geometrickými
tvary vyskytujícími se u kapilárních jevù, jako tvar vodní hladiny nebo podoba
vodních kapek (Über die einer allbekannten Kapillarerscheinung analogen
Resultate eines bestimmten Problems des Kinetik starrer Körper [F29] ).
Rotuje-li tuhé tìleso kolem pevného bodu, ukládají se údajnì trajektorie bodù
o nejmen¹í køivosti na plochách tøetího stupnì. Finger tyto plochy s gustem
studuje a nachází analogii napø. v plochách udávajících tvar vodní kapky, která
se tvoøí na spodu vlhké desky, a¾ se nakonec odtrhne. Tato Fingerova práce byla
vìnována k ¹edesátinám Ludwigu Boltzmannovi dva roky pøed jeho tragickou
smrtí.

Josef Finger, který se ve svých studentských letech zaslou¾il o tradici èeské
fyziky a Jednoty, pùsobil pak po celý ¾ivot jako rakouský fyzik spjatý pøevá¾nì
s vídeòskou technikou. Jeho oborem se stala mechanika a geometrické metody
v ní a vìnoval se jí se zaujetím. Nedospìl sice k vlastním významným fyzikálním
objevùm, ale rozhodnì projevil velkou píli a erudici, získal rozsáhlé vìdomosti
a udr¾oval krok s rozvojem této vìdy. Pøicházel s novými nápady a zajímavými
tématy, obèas upozornil na nepøesnosti èi chybu v pracech svých souèasníkù a
mnohé jistì inspiroval. Jeho pedagogické dílo, metodické práce a popularizaèní
èinnost také napomáhaly vìdeckému pokroku a porozumìní. Je proto na místì,
aby dne¹ní Jednota jeho zásluhy o vìdeckou a výchovnou práci ocenila.

