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Historie Historie JExLabJExLab

� přelom 19. a 20. století: 
� činnost J. Cimrmana:

� nepru�né srá�ky
� světlo vs. zvuk
� vlnění
� járovka
� kartová mechanika
� zakřivení prostoru

� někdy ve 20. století � NČMF zakládá JExLab

J. Cimrman



Cimrmanovy aktivityCimrmanovy aktivity

I. Mechanika

� Střepy (1870 ± 20)

� rovnoměrný pohyb

II. Vlnění

� Pozoruhodné vlny (Pletu, plete�, pleteme, r. III, č. 2)



Cimrmanovy aktivityCimrmanovy aktivity

III. Elektřina

� Járovka

IV. Kartová mechanika � �kvantová�

� pravděpodobnostní charakter

� Cimrmanova rovnice



Cimrmanovy aktivityCimrmanovy aktivity

V. Teorie relativity

� paradox prvorozeňat

� Cimrmanovo-Einsteinovy rovnice

� objevení zakřiveného časoprostoru



TŘESK 2TŘESK 2

Tře�ňový Silový Konduktér



TŘESK 2TŘESK 2

* zahynul laboratorní křeček;  ** destrukce reaktoru TŘESK 1 

Intenzita reakce

0

20

40

60

80

100

120

zv
uk

 po
d 1

0 H
z

zv
uk

 od
 10

 H
z d

o 1
0 k

Hz

zv
uk

 10
kH

z -
 20

 kH
z

rád
iov

é v
lně

ní
mikr

ov
lnn

é v
lně

ní
vid

ite
lné

 sv
ětl

o
UV zá

řen
í

ga
ma z

áře
ní 

*

tla
k *

*
se

ism
ick

á a
kti

vit
a



TŘESK 2TŘESK 2

I ) Experimentální ověření reakce na zvuk

II ) Experimentální ověření reakce na uměle vyvolané 
otřesy:

a) v horizontálním směru

b) ve vertikálním směru



Klasifikace částicKlasifikace částic

částice

slu�né neslu�né

vulgární agresivní



Chování částicChování částic

Pole, se kterými pracujeme:

� gravitační
� elektromagnetická
� orná
� válečná
� minová

nejnověj�í výzkum: �efekt horké brambory�



AnoptikaAnoptika

opticae = oční (lat.)

Předmět:
zkoumání tmy jako fyzikálního fenoménu



AnoptikaAnoptika

Zdroje tmy:
1. bodové x plo�né
2. tupé x ostré
3. přirozené x umělé



AnoptikaAnoptika

Mo�né modely �íření tmy:
1) geometricko � paprskový

2) kvantový 

3) vlnění (éter?)



AnoptikaAnoptika

Základní otázka:

Jakou rychlostí se �íří tma?

Prvotní představa: �skříňový model �íření tmy�



AnoptikaAnoptika

Z PT

Θ1

Θ2l

t
l

t
lJa

a
Jt

l

ext ∆Θ∆
Θ=

∆Θ∆
=

=∆
∆Θ

=Ξ

202
ξ

ξ Ξ�mno�ství pro�lé tmy

ξ�koeficient �íření tmy

J�Járova konstanta



Závislost rychlosti tmy na Závislost rychlosti tmy na 
teplotěteplotě
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Experimentální určení Experimentální určení 
rychlosti tmy za pokojové rychlosti tmy za pokojové 

teplotyteploty

teoretická hodnota: 0,8 c

minimální teoretická odchylka: )(!994,04 =
−

&ee
π



Matematická fyzika a Matematická fyzika a 
modelymodely

Dostihové modely:

1) Stacionární

2) �okejský

3) Koňsko-�okejské modely



Stacionární modelStacionární model

zanedbáme koně a jezdce:

statická situace � v�echny derivace podle času jsou konstatní 



�okejský model�okejský model

Zanedbáme koně:



�okejský model �okejský model --
caballostatikacaballostatika

závisí jen na �okejovi ⇒ Základní věta caballostatiky:

Výsledek závodu závisí jen a pouze na �okejovi 
a je invariantní vůči volbě vzta�né soustavy



�okejský model �okejský model --
caballostatikacaballostatika

Matematický zápis:

0=ijklmnK

Tenzor �okeje: - 729 prvkůijklmn�

�okejův potenciál:
2

2
1







=

dt
dx�ζ



�okejský model �okejský model --
caballostatikacaballostatika

Laplaceův tvar základní rovnice caballostatiky:

Důsledky:

� klidný průběh závodů

� pokud �okej padne, tak u� nevstane

0=∆ζ



KoňskoKoňsko--�okejské modely�okejské modely

1) Sféricky symetrický kůň

obtí�ný popis interakce 
kůň - jezdec

snadný popis chování 
koně

NevýhodyVýhody

Ře�ení: nahrazení jezdce �lepivým hmotným bodem�

⇒ převod na Cimrmanovo ře�ení



KoňskoKoňsko--�okejské modely�okejské modely

2) Kůň statický

⇒ nezávislost na �okejovi



KoňskoKoňsko--�okejské modely�okejské modely

3) Nekonečně dlouhý a nekonečně úzký kůň

⇒ nezávislost na dráze



KoňskoKoňsko--�okejské modely�okejské modely

4) Komplexní model koně



KoňskoKoňsko--�okejské modely�okejské modely

5) Pohyb koně ve vakuu

přesný jen pro velmi 
krátké časy

neexistence 
odporových sil

zachovávání energie

NevýhodyVýhody



Pohled do budoucnaPohled do budoucna

� Zkoumání vlnové povahy makroskopických objektů

� rekonstrukce Cimrmanovy demonstrace 
rovnoměrného pohybu

� aplikace anoptiky 



ShrnutíShrnutí

� činnost Járy Cimrmana a vznik JExLab
� hlavní obory činnosti JExLab:

� reaktor TŘESK 2
� částicová fyzika
� základní výzkum anoptiky
� matematické modely
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1) www.cimrman.at - Cimrmanův zpravodaj

2) představení �i�kovského Divadla Járy Cimrmana 


