
Reálné a ideální krystaly. Obvykle je krystal definován takto: 
Krystal je těleso, omezené rovnými, přirozenými a původními plochami, mající 

určitou vnitřní stavbu, která souhlasí s vnějším omezením. Pro fysi ka je důl ežitá 

druhá část věty, která se týká vnitřní struktury. Fysikální obraz této vnitřní struk

tury je dokonale známý již déle než čtvrt století; byla to roentgenometrická me- 

thoda Laného, vypracovaná v r. 1912, která objektivně potvrdila starší, více méně 

spekulativní theorie o vnitřní stavbě krystalů. Jednoduchý krystal určité látky, t. j. 

částečka materiálu, která není složena z více krystalů, má úplně pravidelnou 

vnitřní strukturu, v níž se atomy nacházejí na zcela určitých místech, t. zv. pro

storové mříže.
Nelze však předpokládati, že v přírodě se vyskytují napořád krystaly s tímto 

pravidelným uspořádáním. Každý krystal obsahuje ve větší nebo menší míře zne- 

čištěniny, které porušují pravidelnost mikrokrystalické struktury. Máme-li před 

sebou krystal dokonale uspořádaný, nazýváme jej krystalem ideálním; ve sku

tečnosti ovšem musíme takový ideální případ považovati za abstrakci, vyvozenou 

z krystalů, skutečně se v přírodě vyskytujících, t. zv. krystalů reálných. Neoby

čejný rozvoj roentgenometrická analysy v posledním čtvrtstoletí ukázal, že ve 

vnitřní struktuře reálných krystalů můžeme provésti ještě další rozlišení. Bylo 

zjištěno, že tyto krystaly se skládají z množství nepatrných částic (veli kost řádu 

10-6 cm, t. j. desetitisícina milimetru), které tvoří buďto t. zv. bloky (Blöcke) nebo 

t. zv. mosaiku. Podle vzhledu těchto elementárních částeček pak mluvíme buď 
o struktuře blokové nebo mosaikové. Fysi kál ně zvlášť významným ukázal se druhý 
typ struktury. Mosaiková struktura krystalu má vliv na fysikální vlastnosti, zejména 

mechanické, a tu především na ty, které se týkají elastických nebo plastických 

změn tvaru. Někteří fysikové pokusili se také vyvoditi ferromagnetické vlastnosti 

krystalů (magnetovec, pyrhotin a j.) z mosaikové struktury. Musíme uvésti, že 

ferromagnetismus (označovaný laiky omylem j ako magnetismus) není vlastnost, 
která by byla atomům ferromagnetického materiálu vtisknuta. Projevuje se teprve 

tehdy, když atomy se seskupily v t. zv. elementární částice Weissovy, které 
nelze beze všeho ztotožnit: s elementárními částicemi mikrokrystalické struktury. 
Novější theorie však identifikují přímo elementární částice Weissovy s mosaikovou 

částicí krystalické struktury; tyto theorie mají zatím nejlepší vyhlídky, že obo hatí 
podstatně naše fysikální znalosti o složitém a nikoliv úplně probádaném zjevu, jímž 

je stále ještě ferromagnetismus. Z. P.

Co je to „merenda“? Toto slovo, žijící osaměle i u nás v lidové 
mluvě, pochází ze starého Říma. Znamenalo prostou odpolední svačinu posky

tovanou dělníkům, když na sklonku dne odcházeli z práce před večeří. Učený 

biskup Isidorus ze Sevilly ve svém naučném slovníku, který sestavil začátkem 
7. stol. po Kr., důkladně vysvětluje : „merenda je jídlo, které se požívá na sklonku 
dne .... a po něm je večeře". /
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