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Řešení úloh 1. série
1.1

Chladný pokoj

Úkol (5 b.): Spočítejte, o kolik se přibližně oteplí vzduch v místnosti díky přítomnosti horkého nápoje.
Tato úloha byla zamýšlena jako velmi jednoduchá, k níž je zapotřebí použít pouze
kalorimetrickou rovnici. Někteří řešitelé v ní patrně hledali více problémů, než
v ní ve skutečnosti bylo.
Kalorimetrická rovnice popisuje tepelnou výměnu tím, že v souladu se zákonem zachování energie dává do rovnosti teplo odevzdané jedním předmětem
a přijaté druhým:
Q1 = Q2
Toto teplo se přitom dá spočítat jako
Q = cm∆t,
kde c je měrná tepelná kapacita látky, z níž se předmět sestává, m hmotnost předmětu samotného a ∆t rozdíl jeho počáteční a koncové teploty (vzatý kladně). Na
vás bylo jen vyjádřit z této rovnice změnu tepla v místnosti, rozumně odhadnout
hmotnost a počáteční teplotu vzduchu v místnosti, resp. nápoje, a dosadit. Měrné
tepelné kapacity vzduchu a vody se pak vyhledaly v tabulkách. Pro jednoduchost
není třeba uvažovat, že vedle vody chladne i rozpuštěný čaj v ní nebo sám hrnek.
Co se týče odhadování teplot, překvapilo mě, že jste uvažovali poměrně nízkou počáteční teplotu nápoje. Přitom aby se místnost ohřála, bylo by výhodné
přinést si čaj vařicí. U konečné teploty jste pak vesměs uvažovali, že čaj bude
chladnout až do ustanovení tepelné rovnováhy, ačkoliv například řešitelka Marie
píše, že to asi není příliš pravděpodobné, protože by ho mezitím člověk vypil.
Pro úplnost uveďme, jak se vyjádří vzrůst teploty vzduchu z kalorimetrické
rovnice. Označme indexem 1 veličiny spjaté se vzduchem a indexem 2 veličiny
spjaté s nápojem. V případě, že nápoj necháme vychladnout pouze o rozdíl ∆t2
a poté ho vypijeme (čímž se tepelná výměna pro naše účely zastaví, viz níže),
dostává kalorimetrická rovnice tvar
c1 m1 ∆t1 = c2 m2 ∆t2
a vyjádření vzrůstu teploty vzduchu je snadné:
∆t1 =

c2 m2 ∆t2
c1 m1
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Pokud naopak necháme nápoj chladnout tak dlouho, dokud se neustanoví tepelná
rovnováha mezi ním a vzduchem v místnosti na společné koncové teplotě t, máme
kalorimetrickou rovnici ve tvaru
c1 m1 (t − t1 ) = c2 m2 (t2 − t),
z níž vyjádříme t a dosadíme do
c2 m2 (t2 − t1 )
.
m1 c1 + m2 c2
Do vztahů je výhodné dosadit za hmotnost pomocí objemu m = %V , neboť
množství nápoje i vzduchu v místnosti se snadněji odhaduje v řeči objemu než
hmotnosti. (Víme, že jeden hrnek má přibližně 300 ml, zatímco objem vzduchu v
místnosti se dá odhadnout z jejích rozměrů v řádu několika metrů.) Po dosazení
vychází vzrůst teploty místnosti řádově okolo jednoho stupně Celsia, což není
zcela zanedbatelné.
Nakonec je třeba diskutovat, jak reálný byl náš předpoklad o tom, že tepelná výměna se uskutečňuje výhradně mezi čajem a vzduchem v místnosti. Ve
výpočtu jsme zanedbali jak úniky pryč z místnosti, tak pohlcování tepla zdmi a
dalšími předměty v kontaktu s ohřívaným vzduchem. Klíčové zde je, že proces
chladnutí čaje tepelnou výměnou se vzduchem probíhá poměrně rychle. Oproti
této rychlosti lze, alespoň v rámci našeho hrubého odhadu, ztráty tepla zanedbat.
Naopak kdybychom se ptali, zda by nemohl čaj ohřívat místnost i z útrob našeho
těla poté, co ho vypijeme, náš jednoduchý model by nestačil. Museli bychom vzít
v potaz i mnoho dalších úkazů jako neustálá produkce tepla tělem samotným,
která by se ke vlivu ohřevu čajem přičítala. Může nás napadnout i to, že čaj určitě
nevypijeme celý naráz, zatímco je ještě vařící, takže se nám do žaludku dostane
při podstatně nižší teplotě než teplota varu. Při tak nízkém rozdílu teplot, navíc
s mezistupněm lidského těla, je výměna tepla čaje se vzduchem natolik pomalá,
že se stihnou projevit i jevy jako ohřívání místnosti samotné a únik tepla ven.
Kdyby tomu tak nebylo, teplota v místnosti by příjmem metabolického tepla neustále rostla, až bychom se přehřáli a dostali smrtelný úžeh. Takové situace však
podle našich zkušeností nejsou běžné. V tomto procesu se tedy musí ustanovit
dynamická rovnováha, kdy teplo generované za jednotku času člověkem je rovné
teplu, které za jednotku času z místnosti unikne. Přineseme-li si do místnosti vařící čaj, je možné tuto dynamickou rovnováhu krátkodobě narušit. (Tento smysl
měla tato úloha.) Ohřátím našeho těla o pár desetin stupňů v důsledku vypití
čaje však nikoliv.
Dan
∆t1 = t − t1 =

1.2

Neznámá planeta

Přiletěli jste na neznámou planetu a zajímala by vás její hmotnost. Cestou jste
změřili její rozměry a rovněž znáte polární souřadnice místa, kam jste přistáli.
Nyní máte k dispozici hodinky, váhu a kilové závaží.
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Úkol (5 b.): Jak zjistíte hmotnost dané planety?
Nejprve trochu teorie, abychom věděli, odkud kam se chceme dostat. Chceme získat hmotnost planety, ta se vyskytuje ve vztahu pro gravitační sílu v centrálním
gravitačním poli
mM
Fg = G 2 ,
r
kde G je gravitační konstanta, M hmotnost planety a r vzdálenost středů tělesa
s hmotností m a planety. Na povrchu planety (s výjimkou pólů) však navíc působí
odstředivá síla
Fo = mω 2 r0 ,
kde ω je úhlová rychlost otáčení planety, m hmotnost tělesa na jejím povrchu a
r0 vzdálenost tělesa od osy otáčení.
ω

r'
Fg
r

Fo
FG

φ

Fo

Fo

φ

FG
φ

Fg

FG

Obrázek 1 Rozložení sil působících na povrchu planety
Jak je znázorněno na obrázku 1, tíhová síla FG (kterou jsme schopni vnímat
a přímo měřit) je dána součtem gravitační a odstředivé síly. Vektorově zapsáno
F~G = F~g + F~o .
Velikost tíhové síly FG je nutné spočítat o něco složitěji. Budeme si muset
rozložit gravitační sílu na dvě složky – ve svislém (ozn. y) a vodorovném směru
(ozn. x):
Fg,x = Fg cos ϕ
Fg,y = Fg sin ϕ
0

a r = r cos ϕ, přičemž ϕ označuje úhel vyjadřující zeměpisnou šířku, viz obrázek
1. Pro složky tíhové síly pak platí
mM
FG,x = Fg,x − Fo = G 2 cos ϕ − mω 2 r0
r
mM
FG,y = Fg,y = G 2 sin ϕ
r
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Výslednou hledanou velikost FG získáme dosazením do vztahu
q
mp 2 2
2 + F2
FG = FG,x
G M − 2GM ω 2 r3 cos2 ϕ + ω 4 r6 cos2 ϕ.
G,y = 2
r
Alternativou k tomuto postupu je použití kosinové věty
FG2 = Fg2 + Fo2 − 2Fg Fo cos ϕ.
V dalším kroku potřebujeme jen vyřešit získanou rovnici pro M , čili si vyjádřit M ze vztahu pro FG . Získáme dvě řešení
q

r2
M1 = −
FG2 − m2 ω 4 r2 cos2 ϕ sin2 ϕ − mω 2 r cos2 ϕ ,
Gm
q

r2
M2 =
FG2 − m2 ω 4 r2 cos2 ϕ sin2 ϕ + mω 2 r cos2 ϕ .
Gm
Druhý z výrazů je jistě kladný, v případě prvního se jeví, že by pro některé
hodnoty proměnných mohl být kladný a pro jiné záporný. Hledaná hmotnost musí
být kladná, proto usuzujme, že fyzikálně správným řešením je druhý z uvedených
dvou výrazů, a použijme jej k dalším výpočtům. Dosaďme si FG = mg a výraz
si ještě trochu upravme do tvaru
!
r
4 r2
r2
ω
2
2
2
M=
g2 −
sin (2ϕ) + ω r cos ϕ .
G
4
Máme tedy vztah pro hmotnost naší neznámé planety a nyní si rozeberme,
co známe, a co ne.
• r je poloměr planety, který jsme si zjistili již na oběžné dráze,
• ϕ je zeměpisná šířka, tedy nám známá souřadnice místa přistání,
• g jsme schopni měřit, ať už padostrojem, nebo vážením známého závaží na
váze, která ovšem musí být kalibrována za již známého gravitačního zrychlení,
• úhlová rychlost ω nám říká, o kolik se těleso otočí za jednotku času, tedy
zjednodušeně se dá určit ze vztahu
ω=

2π
,
T

kde T je doba rotace planety o 360 ◦ , tedy přibližně délka jednoho místního
dne, a to za předpokladu, že doba oběhu kolem mateřské hvězdy je podstatně
delší, než délka dne. Délku dne jsme schopni změřit pomocí hodinek.
Vraťme se na chvilku k měření tíhového zrychlení g. Zmíněný padostroj (nebo
spíš „padostroj“) obnáší změřit čas, za který závaží spadne z nějaké výšky h, která
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může být dána třeba výškou kosmonauta – výšky kosmonautů jsou určitě součástí
zdravotních záznamů. Kombinací vztahů
mgh =

1
mv 2
2

a

a=

v
t

lze určit (resp. spíše odhadnout) g:
g=

2h
,
t2

kde h z nějakých důvodů známe (metr nespadá do standardní výbavy kosmonauta) a t změříme na hodinkách.
Druhou variantou je už zmíněná váha, která však nesmí být misková porovnávající měřený objekt s nějakým etalonem hmotnosti. Váha v podstatě měří působící tíhovou sílu a na stupnici zobrazuje hmotnost. Využívá převodního vztahu
mp = FG /g0 , kde mp je hodnota na přístroji a g0 tíhové zrychlení na Zemi, kde
byla váha kalibrovaná. Pokud tedy známe g0 , stačí už jen následující úvaha:
mp g0 = FG = mg

=⇒

g=

mp g0
.
m

Poslední nám zbývá gravitační konstanta G, kterou lze vyčíst například v tabulkách. Případně se dá měřit pomocí gravitačního působení dvou těles známé
hmotnosti. Existuje řada možností měření gravitační konstanty, lze využít např.
Cavendishovo torzní kyvadlo.
Tomáš

1.3

Dozimetrie posádek letadel

Je letová hladina 8 km pro posádku letadel zvolena v dané vyhlášce vhodně?
Může snad dojít k překročení hodnoty 1 mSv/rok u pilotů, kteří se vyskytují
pouze na letových hladinách do 8 km? Odpoveď se nachází v experimentálních
měřeních. Vaším úkolem bude stanovit roční dávku posádky letadla pomocí dat
z experimentálního letu do 4 km nad Příbramí.
Úkol a (4 b.): Vykreslete naměřené spektrum do grafu. Na ose x bude energie
odpovídající danému kanálu a na ose y počet zaznamenaných částic.
Částice jsou podle deponované energie ε zaznamenané v detektoru Liulin do jednoho z 256 kanálů. Pro detektor Liulin platí následující vztah mezi deponovanou
energii ε a číslem kanálu k:
εk = k · 81,3 keV,
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Obrázek 2 Zaznamenané spektrum detektorem Liulin
kde 81,3 keV je šířka kanálu detektoru. První kanál tedy odpovídá energii do
81,3 keV a poslední do 20,81 MeV. Pak už jen stačí udělat sumu počtu částic
N pro každý kanál a vykreslit počet částic v jednotlivých kanálech za celý let
v závislosti na energii, čímž získáme naměřené spektrum.
Úkol b (1 b.): Kterým číslům kanálů odpovídají nízkoenergetické částice a kterým
neutrony?
Částice s deponovanou energií ε < 1 MeV jsou nazývané jako nízkoenergetické,
pro vysokoenergetické částice, které tvoří v letecké dozimetrii převážně neutrony,
pak platí, že ε ≥ 1 MeV. Stačí tedy jednoduše použít předchozí vztah ve tvaru
k=

ε
81,3 keV

a dosadit za deponovanou energii ε = 1 MeV. Vyjde nám, že nízkoenergetické
částice se zaznamenávají až do 12 kanálu a neutrony pak od 13 do 256 kanálu
v závislosti na jejich energii.
Úkol c (7 b.): Stanovte roční hodnotu prostorového dávkového ekvivalentu z experimentálního letu nad Příbramí pomocí dat získaných z detektoru Liulin. Průměrný měsíční počet letů pilota, který létá s parašutisty do 4 km, je 300. Překračuje tato hodnota stanovenou hodnotu efektivní dávky pro posádku letadel?
Nejprve je třeba vypočítat absorbovanou dávku D v křemíku získanou během
letu nad Příbramí od nízkoenergetických částic
Dlow =

1
(ε1 N1 + ε2 m2 + . . . + ε12 N12 )
m
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a od neutronů
Dneut =

1
(ε13 N13 + ε14 m14 + . . . + ε256 N256 ) ,
m

kde m představuje hmotnost křemíkové fotodiody s hodnotou 1,398 · 10−4 kg.
Protože deponovaná energie ε je zadaná v elektronvoltech a absorbovaná dávka
D má jednotu gray, což je J/kg, je důležité elektronvolty převést na jouly podle
vztahu
1 eV = 1,602 · 10−19 J.
Hodnota Dlow je pak rovna 0,086 µGy a hodnota Dneut je 0,006 µGy.
Díky stanoveným hodnotám Dlow a Dneut můžeme jednoduše vypočítat prostorový dávkový ekvivalent H ∗ (10) opět pro obě složky částic. Pro nízkoenergetické částice podle vztahu
Hlow = klow Dlow ,
kde klow je kalibrační koeficient s hodnotou 1,22 určenou z experimentu v CERNu,
a pro neutronovou složku platí
Hneut = kneut Dneut ,
kde kneut má hodnotu stanovenou na 6,18.
Celková hodnota H ∗ (10) získaná během letu nad Příbramí je pak
H ∗ (10) = Hlow (10) + Hneut (10) = 0,105 + 0,037 = 0,142 µSv.
Tuto hodnotu stačí už jen vynásobit počtem letů za rok, přičemž víme, že průměrný počet letů pilota létajícího s parašutisty do 4 km je 300. Výsledná hodnota
prostorového dávkového ekvivalentu je rovna 0,512 mSv/rok. Daná hodnota nepřekračuje hodnotu efektivní dávky pro posádku letadel účastnících se letů nad
8 km stanovenou na 1 mSv/rok.
Dáša

1.4

Grupy symetrií

V této úloze jsme zkoumali grupy symetrií mnohoúhelníků. Těmto grupám se
říká dihedrální, a proto jsme je značili písmenem D. Více informací o nich si již
zvládnete najít sami, třeba na Wikipedii.1
Úkol a (3 b.): Doplňte Cayleyovu tabulku pro grupu D3 . Je grupa D3 Abelova?
Jak lze z Cayleyovy tabulky najít inverzi daného prvku?
1

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dihedrální_grupa
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Jak doplnit Cayleyovu tabulku jsme na jednom příkladu popisovali již v zadání.
Správným řešením je tabulka 1.
Že grupa D3 není Abelova lze ověřit např. násobením z1 ◦ o1 = z3 , zatímco
opačně o1 ◦ z1 = z2 .
Když hledáme k prvku a prvek inverzní, vlastně se ptáme, čím ho máme
vynásobit, abychom dostali jednotku. Stačí tedy v řádku příslušného prvku najít
jednotku e. Sloupeček, ve kterém se v té chvíli nacházíme, odpovídá jeho inverzi.
Například v řádku otočení o1 je jednotka e ve sloupečku o2 . Platí tedy, že o1 o2 =
e, čili o2 je inverzí k o1 .
◦
e
o1
o2
z1
z2
z3

e
e
o1
o2
z1
z2
z3

o1
o1
o2
e
z3
z1
z2

o2
o2
e
o1
z2
z3
z1

z1
z1
z2
z3
e
o1
o2

z2
z2
z3
z1
o2
e
o1

z3
z3
z1
z2
o1
o2
e

Tabulka 1 Cayleyova tabulka pro grupu D3
Úkol b (2 b.): Najděte alespoň tři předměty, z nichž je jeden asymetrický (disponuje pouze triviální symetrií – identitou), jeden má konečně mnoho prvků
symetrie a jeden má nekonečně mnoho prvků symetrie. Přiložte jejich obrázek.
Tvoří množina symetrií s operací skládání vždy grupu?
Asymetrická je kolem nás spousta věcí, stačí zmuchlat papír. Přísně vzato v přírodě není úplně symetrické skoro nic, nicméně díky symetrii přírodních zákonů se
kolem nás přirozeně vyskytuje spousta přibližně symetrických věcí. Třeba hvězdy
mají tvar koule, která má nekonečně mnoho prvků symetrie. Objekt s jednou symetrií mi leží na stole a piji z něj čaj. O přírodních konečných grupách symetrií
jsem se zmínil v úvodním textu – mám na mysli symetrie molekul.
Symetrie rozhodně vždy grupu tvoří. Skládání symetrií je asociativní přímo
z definice, což bychom mohli ověřit úplně stejně jako v úvodním textu u symetrií
trojúhelníka. (Složení (f ◦ g) ◦ h a f ◦ (g ◦ h) vždy říká totéž: udělej zobrazení h,
pak udělej zobrazení g a nakonec udělej zobrazení f .) Identická transformace je
vždy symetrie. Nakonec je celkem jasné, že i skládání a inverze jsou také symetrie:
když mi jedna transformace věc nezmění a druhá transformace věc také nezmění,
tak se ta věc nezmění, ani když obě transformace udělám za sebou. Podobně když
udělám transformaci a věc se nezmění, pak vrácením nazpátek se také nemůže
změnit.
Úkol c (2 b.): Najděte všechny podgrupy D3 . Určete, které z nich jsou Abelovy.
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Máme-li najít všechny podgrupy, můžeme začít těmi triviálními, což jsou zde
E = {e} a D3 = {e, o1 , o2 , z1 , z2 , z3 }. Dále je vhodné vzít si postupně jednotlivé
prvky a podívat se, jakou podgrupu generují.
Pro začátek vezměme otočení o1 . Složení dvou prvků z podgrupy musí být
také v podgrupě. Tedy je-li v nějaké podgrupě o1 , musí v ní být i o1 ◦ o1 = o2 .
V každé podgrupě navíc musí být i jednotka e. Nyní ať skládáme, jak skládáme,
popřípadě ať děláme inverze, jak chceme, nedostaneme z těchto tří prvků nic
nového. Našli jsme grupu otočení O3 . Protože všechny prvky lze vyjádřit pomocí
o1 , a to třeba takto: o1 = o1 , o2 = o1 ◦ o1 = o21 , e = o31 , říkáme, že o1 generuje
podgrupu O3 . Stejný výsledek bychom dostali, kdybychom začali s o2 , prvek o2
tedy rovněž generuje O3 .
Vezměme nyní zrcadlení z1 . Složením sama se sebou získáváme z1 ◦ z1 = e,
z toho navíc plyne i z1−1 = z1 . Dvouprvková množina {e, z1 } je tedy podgrupa,
můžeme ji označit třeba Z (1) . Stejným způsobem dostaneme, že z2 generuje
Z (2) = {e, z2 } a z3 generuje Z (3) .
Nyní zkusme zkonstruovat nějakou větší podgrupu, generovanou více než
jedním prvkem. Vzít dvě otočení nemá smysl, víme totiž, že jedno otočení se již
dá napsat pomocí druhého. Vezměme tedy otočení a zrcadlení (např. o1 a z1 ).
Máme-li jedno otočení, můžeme sestrojit i to druhé (a pochopitelně jednotku
e). Pohledem do Cayleyovy tabulky vidíme, že když skládáme dané zrcadlení
s různými otočeními, získáme všechna ostatní zrcadlení (o1 ◦ z1 = z2 a o2 ◦ z1 =
z3 ). Dvojice jakýchkoli dvou otočení a zrcadlení tedy generuje celou grupu D3 .
Nakonec vezmeme-li dvě zrcadlení, jejich složením získáme otočení. Z jednoho
otočení získáme i to druhé a z toho nakonec i to poslední zrcadlení, dostáváme
tedy opět celou grupu D3 .
Získali jsme tedy celkem šest podgrup: E = {e}, Z (1) = {e, z1 }, Z (2) =
{e, z2 }, Z (3) = {e, z3 }, O3 = {e, o1 , o2 } a D3 = {e, o1 , o2 , z1 , z2 , z3 }. Snadno
ověříme, že všechny vlastní podgrupy (ty, co jsou různé od D3 ) jsou Abelovy.
Úkol d (5 b.): Jaké prvky má grupa Dn pro n ≥ 3? Kolik jich je? Popište všechny
její podgrupy a určete, které z nich jsou Abelovy.
Nejlépe dojdeme k obecným závěrům pro grupu Dn , studujeme-li symetrie nejprve pro n-úhelníky s malým n. Trojúhelníky už máme prozkoumané. Přejděme
ke čtverci. Ten je symetrický celkem podle čtyř os – dvě osy stran a dvě úhlopříčky. Také má čtyři symetrie vůči otočení – identita je otočení o 0 ◦ , dále máme
otočení o 90 ◦ , 180 ◦ a 270 ◦ .
U obecného n-úhelníku nakonec dojdeme k tomu, že máme celkem n různých
rotací o1 , o2 , . . . , on−1 , on = e, kde oi je rotace o ni · 360 ◦ . Jsou to rotace, které
převedou každou stranu na i-tou následující. Díky rotační symetrii vidíme, že os
symetrie musí být nakonec také násobek n, neboť máme-li jednu osu symetrie,
můžeme ji rotovat některým z otočení o1 , . . . , on−1 a získat tak novou osu symetrie. Snadno se přesvědčíme, že u každého n-úhelníku jich bude právě n. Máme
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tedy dohromady n otočení včetně identity a n zrcadlení. Žádné jiné symetrie zde
neexistují. Grupa Dn má celkem 2n prvků.
Nyní se podíváme na podgrupy Dn . Samozřejmými podgrupami jsou triviální
podgrupy E a Dn . Dále tu máme opět podgrupy Z (i) = {e, zi }, kde i = 1, 2, ..., n.
S podgrupami generovanými otočením je to již složitější.
Opět tu je podgrupa otočení On = {o1 , . . . , on }, jež je generovaná například
prvkem o1 , neboť oi = oi1 (otočení o i/n · 360 ◦ lze provést jako i-násobné otočení
o 1/n · 360 ◦ ). Jakou podgrupu generuje o2 ? Snadno vidíme, že
oi2 = o2i
pro i ≤ n/2. Je-li n sudé, platí
n/2

o2

= e,

tedy po n/2 otočení se dostaneme zpátky na identitu. Otočení o2 tak generuje
i
◦
◦
podgrupu On/2 = {o2 , o4 , . . . , on−2 , on } otočení o 2i
n · 360 = n/2 · 360 . Naše
označení není náhodné, jedná se totiž o grupu otočení, jež jsou symetriemi n/2úhelníka. Pokud je však n liché, dostáváme
n+1

o2 2 = o1 ,
1
◦
◦
neboť otočení o n+1
n · 360 je totéž co otočení o n · 360 a o1 již generuje celou
On .
Zobecněním těchto úvah dostaneme, že je-li n dělitelné číslem j, pak podgrupou On , a tedy i Dn , je On/j = {oj , o2j , . . . , on }, grupa otočení, jež jsou symetriemi n/j-úhelníka. Obecně prvek oj generuje podgrupu On/m , kde m je největší
společný dělitel n a j. Podgrupy generované více prvky otočení oj1 , . . . , ojk pak
budou generovat opět On/m , kde m je největší společný dělitel n, j1 , . . . , jk .
Máme vyřešené veškeré podgrupy otočení. Nyní se podívejme na grupy generované otočením oj a zrcadlením zk . Zde je klíčem k úspěchu uvědomit si,
že oj ◦ zk = zj+k . Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že j dělí n,
a tak oj generuje podgrupu On/j . Přidáním zrcadlení zk dostaneme podgrupu
(l)

Dn/j = {oj , o2j , . . . , on , zl , zj+l , z2j+l , . . . , z(n−1)j+l }, kde l je zbytek po dělení n
číslem k. Pro různá l se jedná o grupy symetrií pravidelného n/j-úhelníku, jež se
liší natočením os symetrie.
Věřím, že když si nad uvedenými tvrzeními sednete, začnou po chvíli usilovného přemýšlení dávat smysl. Nakonec je potřeba si rozmyslet, že žádné jiné
podgrupy než uvedené už zkonstruovat nelze.
(0)
(i)
Uvědomíme-li si, že E = On/n , Dn = Dn/1 a Z (i) = Dn/n , vidíme, že
všechny podgrupy Dn jsou buď n/j-prvkové grupy otočení On/j , kde j dělí n,
(l)

anebo n/j-prvkové dihedrální grupy Dn/j , kde j dělí n a 0 ≤ l < j.
Tento poslední úkol byl velice těžký a ani zde v autorském řešení jsem
všechna přednesená tvrzení pořádně nedokázal, protože jinak by se text neúnosně protáhnul. Uznávali jsme tedy proto za méně bodů i částečná správná
řešení, popř. řešení pro případ D4 .
Dan

