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K jedné větě Petrově o racionálních křivkách 
třetího řádu. • 

J. Sobotka. 

1. V literární činnosti profesora Petra shledáváme se též' 
jmenovitě v jeho mladších letech, s cennými pracemi geometric
kými. Ve vzpomínce na první dobu společného dlouholetého 
působení vracím se zde k pojednání, jež uveřejnil v ročníku XXV. 
(r. 1906.) tohoto časopisua v němž dospívá k zajímavým vztahům 
jistých trojin bodových na racionálních křivkách řádu třetího, 
abych některé vztahy v něm uvedené odvodil způsobem čistě 
geometrickým. 

Obsah věty, o níž se tu jedná, uvádím v následujícím do
slovně, jak jest ve vzpomenutém pojednání vysloven, až na ozna
čení, jež bylo poněkud pozměněno. 

>,Budiž c3 racionální křivka třetího stupně o dvou různých 
tečnách č^ č2 ve dvojném bodě. Tyto tečny nechť protínají přímky 
inflexních bodů v bodech Tx, T2. Budiž k jakákoliv kuželosečka 
dotýkající se tečen tx, t2 v bodech Tl9 T2, Kuželosečka tato protíná 
c3 v šesti bodech. Těchto šest bodů lze rozložiti ve dvě trojiny 
bodové AXA2A 3, BXB2BZ* Označme za tím účelem inflexní body 
Jx, I2, /3. Zvolíme si kterýkoliv ze šesti bodů, iia př. Al9 a promítne-
me-li postupně ze tří inflexních bodů tento b o d á n a kuželosečku k, 
dostaneme b5dy ]BX, B2, Bs jedné trojiny, a to jiné, než té, ké které 
patří Ax. Podobný výrok lze učiniti ovšem též o A2&AZ. Zvolíme-li 
si vhodně označení u zmíněných trojin, pak přímky 

AXBX, A2BZ, .43J32 procházejí bodem íx, 
. A\BZ9 A2t>2^ AZ1JX ,, ,, 12, (1) 

A%B%> A2Bl9 AZBZ ,, ,, i 3 . 

Pojmenujeme dvěr takto určené trojiny AXA2AZ9 BXB2BZ tróji-
ňamí ^dl^žěnýtíii. Mezi svazek kuželoseček dotýkajících se tečen 
^ í j V bodech Tl9 Ť2 naleží jako jednoduchý případ kuželosečka 
k0,jež še křivky c 3dotýká ve třech bodech Kl9 K2, Kz. Při této 
kuželosečce oplývají obě trojiny bodové* Prochází pak tečna v Kt 
ku c3 bodem / £ pfímka K2KZ bodem Ix B>t^l V 

BudižÁxWA^Á^yjeán&z trojin na kuželosečce kx svazku 
dotýkajícího se tečen tti t2v Tx, T2i BXWB2WBZ*> jedna z trojinv 
íia kuželosečce k2 toho svazku. Pák platná jest věta: 
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AJVBJ*); A2MBZW, Az^B2w procházejí bodem Cv 
A^B,™ AtWBf>, AZ^B^ . , ; . ., ,, C2, (II) 
A^Bf), A2WBť\ AzVBzw „ •.., „ O3. 

Cx, C29 Cz j s o u p a k b o d y n a k ř i v c e c3 a j sou j e d n o u t ro-
j i n o u n a k u ž e l o s e č c e kz n a š e h o s v a z k u . 

Sestrojíme-li z• BJVBJVBJV,'A^A^AJ*) (trojin to sdruže
ných ku AX^A2^AZ^,, resp. BX^B2^BZ^) trojici třetí podobně 
jako. v (II), dostaneme trojici Dx D2 Dz sdruženou té, jež plyne 
z AJUAJVÁJ1) a BjiVBJVBj*)." 

2. Ve větě uvedený svazek kuželoseček k0, kt, k2„ . . .označme 
(k) a dvojný bod křivky c3 označme T. Křivku k0 nazveme hlavní 
křivkou svazku (k). ' . ' * • . 

Při geometrickém důkazu vytčené věty vycházíme z yla$t-
nosti, že přímky ve svazku, jehož vrcholem jest kterýkoliv bod 
inflexní, protínají křivku c3 ještě v párech bodových tak, že body, jež 
tyto páry dělí harmonicky, leží na přímce, která prochází bodem T 
a oním z bodů K1? K2, K3, který přísluší vytknutému bodu infíex-
nímu, v němž tedy tečna k c3 tímto bodem inflexním prochází. 

Označení jest voleno tedy tak, aby bodům l u 72, 73 příslušely 
po řadě body Kl9 K2, Kz. Pro libovolné dva takto sobě přiřaděné 
body I z, Kx jest jak libovolná křivka k ve svazku (k)9 tak křivka c 3 ' 
v involuci pro I\ jakožto střed a TKx jakožto osu inyoluce, z čehož 
plyne, že společné body křivek fcac3 leží na třech přímkách bodem 
If, procházejících. 

Buďtež Al9 A2] Az, BXi B2i Bz společné body křivek k a c3, 
a sice označíme libovolný z nich Ax\ pak označíme Bx onen bod, 
v němž A1I1 protíná ještě křivku c3, dále označíme BZ9 onen bod 
křivky c3, který leží na AXI2 a B2 bod na c3, který leží na AXIZ. 

Těch šest bodů k a c3 společných lze spojiti patnácti přímkami, 
z nichž třikráte tři směřují k bodům inflexním jakožto středům 
homologie trojúhelníků utvořených zbývajícími šesti z uvedených 
patnácti spojnic. Každým z uvažovaných bodů jdou mimo přímky 
směřující k bodům inflexním ještě dvě spojnice s body ostatními, 
a to jsou strany jednoho z těch trojúhelníků. Z toho jest patrno, 
že BXB2BZ jest jedním z obou trojúhelníků, kdežto druhý jest 
k němu třikráte homologieký pro Il912, Iz jakožto střed homologie. 

V bodě Ix se sbíhají s AXBX ještě dvě spojnice tiomologiekých 
bodů. Jedna obsahuje bod Bz a jeden z bodů A%9 ÁZ9 označme 
}Gj/Az; pak třetí spojnice homologických bodů jest pHmkaJ? 3^ a . 
V této homologií přísluší tudíž bodům Bv B2, Bz body Ál9 A& Az. 

- Bodem I2 prochází podlé prve uvedeného uspořádání přímka 
ĚZAX; může tedy jím procházeti dále jen buďto B2AZ> anebo B^L^ 
ale podle předcházejícího označení prochází-B2-43 bodem Il9 mwi 
tudíž bod, v němž B2I2 protíná ještě cz býti označen A2\ zbývi/ 
pak ještě; přímka BXAZ procházející bodem / a. Máme pak je^tš: 
spojnice BXA2, B%Aly BzAZi které;musí proc.hážieti bodem /3V; v 
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Tím jsme dospěli k prvé části věty (I), že totiž přímky AXBX, 
A2BZ, AzB2se protínají v bodě I1? přímky AXBZ, AJĚ^ AZBX v bodě 
l2 a přímky AtP2, A2BX, AZBZ v bodě Iz. 

3. Stanovme nyní na k promětnost, která má osu inflexnf 
i {obsahující body Iu I2> Iz) za osu promětnosti, a v níž bodu A 
přísluší bod A\~A2, V této promětnosti přísluší bodu Bx bod 

' B\ té vlatnosti, že se přímky AXB\,A\BX protínají na ose promět
nosti i; jelikož A2BX .== A'XBX, protíná i v bodě Iz, musí IZAX pro
tnouti k v bodě B\; avšak IZAX podle předcházejícího1 protíná k 
v bodě B2> Jest proto B\ ~ B2. Přísluší tedy bodu Bx v naší pro
mětnosti bod B2. 

Hledejme dále bod B\ prometne příslušný bodu B2. Tu musí 
se přímky AXB\, A\B2 ~ A2B2 protínati na i. Přímka A2B2 protíná 
i v bodě I2 a bodem tím prochází přímka AXBZ, z čehož plyne, že 
B'2^BZ. 

Konečně bodu Bz přísluší bod B'z, pro nějž AXB'Z, A \BZ = A2BZ 
se protnou na i, avšak A2BZ protíná i v bodě 7- a jelikož AXIX 
protíná k ještě y bodě Bx, proto jest B'Z~BX. 

Tím docházíme k výsledku, že naše promětnost jest cyklickou, 
v níž BX,B2,BZ tvoří jeden cyklus o třech prvcích, a jejíž dvojné 

* prvky jsou Tx, T2. Skládá se tudíž naše promětnost ze samých 
cyklů o třech prvcích. Druhý takový cyklus má Ax, A2 za dva body 
po sobě následující. Abychom sestrojili třetí bod jeho A\, použijeme 
na př. vztahu, že Afi'^ Ar

2B$ se protínají v bodě na i; jelikož je 
A%B\ ~ A A , jest tento bod Ix, jímž prochází přímka AZB2; 
proto je A\ = Av Následkem toho tvoří Ax, A2, Az taktéž cyklus 
v naší promětnosti.^ 

Svazek (k) má tedy vlastnost, že každá jeho kuželosečka 
protíná c3 v bodech^ jež se rozkládají ve dvě samostatné skupiny 
pó třech; tedy involuce šqstého řádu, již libovolný svazek kuželo
seček i c3 vytíriá, rozkládá se tu v inýoltiei řádu třetího, pro niž 
každá kuželosečka v (k) obsahuje dvé skupiny bodové, a která 
se promítá z bodu T involueí ve svazku [T], Z tečen tx, i2 v bodě 
dvojném^̂  ^sjednocuje y sobě každá jědhu trojici, čímž tato invó-
luce pochází v próráětnbstcyM svazku [TJ. 

; 4;- Každá involuce kvadratická ve svazků [T] protíná tz 
v h^vóluci.v Spojnicepárů bodových- tétoinvoluée ttá cz buďto 
obaíuji;kužeIosečkijr e, která se křivky ea ve třech bodech dotýká, 

; anebo W o H s v ^ leží na křivce c9. Poslední 
přřpgMri iáiátáyá jé*£ tenkráte^ kdy& tefoiy 4, t2 v dyojněm bodě T 
tvoří*ljé&W*f$r;''ý; tóybiuci; Zvláštní případ nastává tél, když 
^, 4 j ^ rá^ójn^^ [T]: V případě tdm tvojí 
I ^ í m k ^ f i ^ í l S ^ TT2tŤK2 a též 
ipřímký?^^^ 
týká # H ^ přímky jsou/jak žjrfedchá-
mfiýíM p a t o Jest tedy e~= %; Kterékoliv 

:váfét^římk^^ sýizktí [ T\ £ jež oddělují harmonicky ti a ̂  protnou 
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c3 v bodech Mx, M2, jejichž spojnice MXM2 se následkem toha 
dotýká křivky k0. Uvážujeme-li nyní involuci v [T], která má 
TMX, TM2 za dvojné přímky, pak tvoří tt, t2 jeden její pár a proto* 
spojnice párů bodových, v nichž tato involuce křivku c3 protíná, 
tvoří svazek přímek protínajících se v jednom bodě M na (%, 
Svazku tomu náležejí též tečny k c3 v dvojných bodech involuce 
Mx, M2. Má tudíž involuce na c3 utvořená z párů J.^, M2; ~. . tu 
vlastnost, že tečny k c3 v bodech každého páru se protínají na c3„ 
Jest zřejmo, že platí také naopak, že body dotyku tečen ke křivce 
c3 z libovolného bodu M na ní položeného a různé od tečny v bod& 
M samém se dotýkají křivky c3 ve dvou bodech MXi M2, jež tvoří 
jeden pár v involuci příslušné kuželosečce k0. Involuci tuto můžeme* 
nazvati involuci hlavní. Přířadění bodů M,... na č3 a přímek 
MXM2,... jest jedno- jednoznačné; odpovídají si proto body Jí,..-.. 
křivky c3 a tečny MXM2, . . . křivky k0 prometne; rovněž jest řada 
bodů M, -.'. , promětná $ involuci příslušných párů MXM2, . . . 

5. Protněme svazek [T] jednak některou kuželosečkou uy 

jež prochází body T, Tx, T2, jednak přímkou i, čímž obdržíme 
jednak na u promětnóst cyklickou 77, jednak nar' i promětnóst 
cyklickou 77t-, jež jsou obě perspektivní s 77T. Tím se promítají 
cykly AXA2AZ,... na c3 y cykly A\A'2A'Z,... v TI na u. Sezná-
váme, že strany A\A\, A'2A'B, A'ZA\,..\ každého trojúhelníka 
A \A '^A 'z. ... tvořícího cyklus v 77 protínají přímku i v bo
dech A'12, A'2Z, A'zU... jež tvoří jeden cyklus promětnpsti v77 ť. 

Vytkneme-li si totiž na i promětnóst, která má Tx, T2 za dvojné 
elementy, a V níž bodu A \% přiřaděn jest bod A '23, a hledáme bod Xr 

jemuž je prometne přiřaděn bod A\2> takže body J í , A'n odpo
vídají oboustraně bodu .á'J2, víme, že bod Y harmonický k A\% 

vzhledem k X a A'2Z tvoří s X jeden pár involuce k promětftósti 
sdružené; proto body A\2, Y oddělují harmonicky body Tu T2, 
Následkem toho tvoří Tx> T2\ Á'2Z, X dva páry involuce, která 
má ^4ř

12 a Y ža body dvojné. Budiž / pól přímky i vzhledem ku\ 
Pak jest přímka; A 'ZJ polárou bodu A \2 vzhledej'k ^ a protíná 
i v bodě sdruženéní k bodu .4'1 2 vzhledem k ú, pročež průsečík i/'^ 
přímky A'JL[% přímkou i jest totožný s bodem Y. ; 

Jest proto bod X harmonický k .*á'23 vzhledem k bodům 
A'X2, L'z\ jest to bod, v němž přímka A'ZA\ protíná í; splýyá 
tudíž s bodem A'ni poněvadž pHmky A'sA*2,\ A'ZAL\ jsoti^harmo
nické k přímkámA'ZA\2> A'zí. Obdobně dokážeme, že y ;uýá'4 

" žovaně promětnosti přísluší bodu 4ř
zxhod A\2 .Tedy tyoří-4^v 

.4^3, 4'3p cyklusV Tím docházíme k výsledku, že piiílseéíky stran; 
trojúhelníků Á\A '%Afp - - * s přímkon % tvoří cykUckoů jprpmětr 

,noat ííik. ' : ; ' ; ; ' •:•*:;:>; -:/•>'-:-\.:r;vvn'^' ; 4 / ^ r ; > " ;
v : - ' : > ' ů ^ : ^ . 

Strany trojúhelníků A\A'íA*z; *..; obalují kuŽéÍ6$ú6ku t^*/ 
která sě kužetó^^ 
těž závpól přímky >; Tečny š bodu í* ke tóyee ^ * n ^ 
«i' ještě v bodechJ^ 2 iB '^ k^té B bodem ú\%' T tvoH JroyněC 
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jeden cyklus v 77, který se s bodu T promítá v jeden cyklus v 77*; 
avšak průměty bodů G\, G\, G\ z T n a i jsou jednak průsečík 
tečny v T k u, jenž splývá s bodem G\3, v němž strana G\G\ 
protíná i, jednak průsečíky G\2, G'31 přímek G\G\, G\G\ s přím
kou i. Následkem toho mají 77**. a IJi právě uvedený cyklus spo
lečný, takže promětnost 77** jest totožná s 77*. 

Body L\, L\, L\, v nichž přímky IA \, IA\, IA\ protínají 
přímku i, tvoří rovněž jeden cyklus v 77$, poněvadž body Tv T2 

oddělují harmonicky body v párech A\2, L\; A\3, L\; A'3V L\, 
a tudíž na př. bodu L\ příslušejí v 77* oboustraně body L\, L\. 

Promítáme-li kterýkoliv cyklus v 77 z libovolného bodu H\ 
kuželosečky u na přímku i, obdržíme rovněž jeden cyklus v 77*; 
neboť cyklus H\H\H\ v 77 se promítá s bodu H\ v body H\3, 
H\v H\2, v nichž strany trojúhelníka H\H\H\ přímku i pro
tínají, takže cyklická promětnost, vznikající jakožto průmět 
promětnosti 77 s H\ na i, má Tv T2 za body dvojné a má dále 
oyklus H^WnH'^ s 77* společný; splývá tudíž cele s 77*. 

Jsou4i .A ' v A\, A\; B\, B\, B\ libovolné dva cykly v 77, 
platí promětnosti 

• . ) , 

• •), 
. . ) , 

z nichž plyne, že trojúhelníky A\A\A\, B\B\B\ jsou na tři 
způsoby homologické, a protínají se přímky A\B\, A\B'V A\B\ 
v jednom bodě E\, přímky A\B\, A\B\, A\B\ v jednom bodě 
E\ a přímky A\B\, A\B\, A\B\ rovněž v jednom bodě E\ 
na přímce i. Body E\, E\, E\ můžeme považovati za průměty 
bodů B\, B\, B\ z bodu A\, z čehož jest patrno, že tvoří jeden 
oyklus v 77*. v 

6. Z perspektivního vztahu řad bodových na c3 a u plyne pro 
ďvě trojice AVA2,AB; BvB2,B3 na c3, ježto páryA\,B\;A ' 2 ]B\; 
A'3f B\ tvoří invojiíci, jejíž střed Ex leží ha přímce i> a která 
proto obsahuje body Tv T2 jakožto jeden pár, že páry bodů 
Av Bv A2, B$; As, B2 na c3 tvoří involuci, promítající se $ bodu T 
involuoí re svazku [T], která má tečny tv t2 v dvojném bodě za 
jeden pár; pročež spojnice AtBv A2BZ, AJí2 protínají se v jednom 
bodě Ůt na c3. Obdobíaě soudíme, že spojnice A2B2, ÁZBV AXBZ se 
protínají v jediiom bodě C72 na c3 á spojnice A JB& AXB2, Á2BX 

taktéž v jednom bodě (73 tia c3. 
;.; Búcjtež dále m\ n\ j>[ poláry bodů E'VE\, # ' 3 vzhledem ku,. 

které něchť; tuto kuželosečku protnou v párech bodů M'v M\; 
<M\i'$\ÍyPp P'n jímž odpovídají perspektivně na c3 páry 
bodů M^rĚ^y &&Nií--Pti Pj." Probíhá-li bod E\ řadu bodovou 

t na přímce i, jH>j>isiu|e pár M'v M\ na u involuci k ní prometnou, 
které | přísluší perróektivně pomocí svazku [T] involucé - bodů 

••MtMi-.r f, na c3.Tečny v Mx,M2, dvojných to bodech involucé 

\A v A 2, A 3, . • •) Л (B\, B\, B\, 
\A i, A 2, A 3, . • •) Л (E\, B\, B\, 
(A v A 2, A 3, . • .) Л (ß'з> в\, B\, 
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AX,BX.A2,BZ.AZ,B2 protínají se v bodě Cx. Jest tudíž přímka 
MXM2 = m tečnou kuželosečky k0 ve svazku (k) dříve uvažovaném. 
Máme tedy prometne vztahy 

E\, . . . A m', . . . A M\M\, . . . A MXM2, . . . 'A m,. . . A Cl9 . . 

Následkem těchto promětností přechází každý cyklus E\Ě\E\ 
v Tli v cyklus příslušných bodů Cx, C2, Cz. Tím se převádí pro
mětnost cyklická i/f v promětnost cyklickou T vytvořenou pří
slušnými cykly CXC2CZ. ' • -; ... 

Takto se převádějí cyklické promětnosti opět v cyklické 
promětností: 
E\, E\, E\,.. . A *»', n\ p[,... A'mjn, V, • • • V\ GX,C2, Cz,... (1) 

Bodům Ix, /2, / 3 na cz odpovídají body I\, I\; I\ na ú a prů
sečíky /'2 3, /'3 1, /' 1 2 stran trojúhelníka I\I\I\ & přímkou i, 
a v důsledku rovnice (1) jest též /'2 3, /'3 1, /'125 A JI\> JI'\> JI\* 
A IlKl> IJ&to Z3K3 A 1̂> ̂ 2, -̂ 3-

Přímky JI\, JI\, JI\ spojují totiž páry bodové I\K'l7 

I\K\, I\K\ harmonické k bodům Tx, T2 a tečny k c3 v bodech 
Il9 K! se protínají v bodě / l 5 v bodech /2, K2 se protínají v I2 a tečny 
v bodech Iz, Kz v bodě Iz. Následkem toho cyklická promětnost 
utvořená z cyklů CXC2CZ, na c3 jest totožná s cyklickou promět
ností, která se promítá s bodu Ť promětností lír, a jest tvořená 
cykly AXA2AZ, B1B2BZ, . . , prve uvažovanými, poněvadž má s ní 
jeden cyklus / x/2/3 společný. 

Body dvou sdružených cyklů na c3, t. j . takových, které leží 
na jedné kuželosečce svazku (k), lze uspořádati ve tři involuce,, 
jejichž dvojné body jsou páry IX,KX; I2,K2; V&KZ. Tyto cykly pro
mítají še s bodu T ná u ve dva cykly, jejichž body náležejí rovněž 
třem involucím majícím I\, K\; I\, K\; I\, K\ za dvojné body, 
takže trojúhelníky z těchto cyklů jsou trojím způsobem homólo-
gické pro body I\Z,I'Z1, I\2 jakožto, středy homologie. 

7. Uvažujme blíže promětnost cyklických promětností v (1) 
vyjádřených 

E\, E\,E\,... A m'> n' p',...~/\m, n, p,... A CV C2, CZ, .... 
pro zvláštní cykly v nich obsažené. Nechť protnou přímky JI\> 
JI\, JI\ přímku i v bodech I\, I\,,I\ . . . Involuce JJ\Z, JÍ\* 
JI'Z1, JI\.JI\2, JI\ má za dvojné prvky přímky JŤX, J í y 
Této inyoluci přísluší involuce tečen křivky k0, která imá tx, t% 

za prvky dvojné. Proto se protínají páry^ tečen této involuce 
na i; přímce JI\ involuce předcházející přísluší tu přímka IXKX; 
následkem toho přímce JÍ\Z přísluší tečna inflexní ix v bodě Ix. 
Označíme-li i2f iz tečny inflexní v bodech /2, IB, máme tedy inyoluci 
ix, IxKx.i2, I2K2\iz, IZKZ. Přímkám těm přísluší jpodle či." 4 na 
cz prometne body, a to přímce IXKX bod Kx, přímce ix bod Ix atd.; 
jest pak v důsledku rovnice (1) 

•* 23? * 31> •* 12> / 1>"/ 2* * 3> • • • A Z--i> K2> K3; íx, i 2 , l z , . . .: 
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Zvolme na c3 libovolné dva cykly Al9 A29 Az; Ax. A29 Az; 
ty jsou na trojí způsob homologické; jejich středy homologie 
Cl9 C2, Cz jsou prometne k středům homologie E\9 E\9 E'z, na i 
ležícím, cyklů A\A\A '3, A\A'2Á'Z9 jež jím na u příslušejí. Promítně
me body těchto cyklů z jednoho z bodů I\29 I\Z9 I'Z1 na př. z bodu 
I'2Z na u do bodů B\9 B\9 B'z resp. B\9 B\9 B'z. Tyto body odpo
vídají bodům Bl9 B29 Bz resp. Bl9 B29 Bz na c3 a cykly AXA2AZ9 

BXB2BZ jsou sdružené; rovněž tak i cykly ÁXÁ2AZ9 BXB2BZ, neboť 
libovolný bod v prvém a libovolný bod v druhém cyklu leží na c3 

harmonicky vzhledem k jednomu z bodů inflexních JA a příslušnému 
bodu Kj, poněvadž to platí o příslušných bodech na u. 

Trojúhelníky B\B\B'Z, B\B\B'Z jsou rovněž třikráte ho-
homologické pro body F\9 F\, F'z na i, obdobné bodům E\, E\, 
E'z, jakožto středy homologie, a jak z konstrukce pátrno, jsou 
I'2Z, I\ dvojnými body involuce E\, F\ . E\, F\ . E'z, F'z. 
Odpovídají-li bodům F\9 F\9 F'z v důsledku rovnice (1) body 
Dl9 Dz, D2, jest 

E\9 E\9 E'z; F\, F\, F'z /\ Cl9 C2, Cz; Dl9 Dz, D2 

a podle předcházející rovnice obdržíme involuci Cl9Dx.C29Dz.CZ9D2, 
jež má Kl9 Ix za dvojné elementy. Procházejí následkem toho 
spojnice CxDl9 C2DZ9 CZD2 bodem Il9 z čehož již soudíme, že Cl9 

C29 Cz; Dl9 D29 Dz jsou dvě trojice sdružené na c3. 
Uvedené cykly jsou vesměs reálné, když tečny tl9 t2 jsou 

sdružené imaginárné; jsou-li však ^, t2 reálné, pak jest v každém 
cyklu toliko jeden prvek reálný a dva jsou sdružené, imaginárné. 

8. Jsou-li tečny tl9 t2 křivky c3 sdružené imaginárné, můžeme 
si ha ní odvoditi nekonečně mnoho cyklů o jakémkoliv počtu n 
prvků v nich obsažených. Involuce ve svazku [T\, jež má tx, t2 

za přímky dvojné, vytíná z osy inflexní involuci eliptickou. Budiž 
8 jeden bod v rovině křivky, z něhož se tato involuce promítá 
involuci pravých úhlů. Opíšeme-li kružnici v rovině naší o středu 8 
a vepíšeme jí některý, pravidelný n-úhelník jakéhokoliv možného 
druhu Ax Á2. . . An, obdržíme pravidelný svazek n přímek, 8Ál9 

8A2, . . . 8Án; pak přímky, které spojují bod T s průsečíky přímek 
těchto s i, yytínajf z c3 cyklus o n prvcích. Otočíme-li v rovině 
svazek S, (Ál9 A29 . . . An) o libovolný úhel a ,spojíme-li bod T 
s průsečíky přímky i s tímto otočeným svazkem, protnou spojnice 
c3 v dalším cyklu o n prvcích. 

Cyklům Al9 . .. An; . . . na c3 odpovídají cykly A\9 . . . A'n\... 
na u. 

Kterékoliv dva cykly A\9 . . ., A'n; B\9 . . . B'n, jsou n-krát 
homologické. Spojňitje bodů 

A\B'n9 A'iB'n—1, u4'3J8'n—2J . . . A\B'n—k+i 
protínají se v jednom bodě E\ na i; jsou to tedy spojnice takových 
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bodů A'i, B'm, pro něž l -f- m = 1 (mod n), když Z = 1, .... n 
a m = 1. . . . TI. Rovněž spojnice takových bodů, pro něž l -f- m = 2 
(mod n). se protínají v jednom bodě 2?'2 atd., $ž dospějeme k bodu 
E'ň v němž se protínají spojnice bodů A\, B'm, pro něž l + wi = w 
(mod n). 

Těchto- n bodů F/^, . . . E'n tvoří pak rovněž cyklus na i. 
Tím můžeme rovnici (1) rozšířiti na cykly o n elementech, a bodům 
cyklu E\, . . . E'n na i příslušejí prometne body cyklu Cx . . . 
C'n na c3. 

Takto dospějeme k větě, že ?ír-úhelníky z kterýchkoliv dvou 
cyklů o n členech na c3 jsou na n způsobů homolôgické, dále pak, 
že středy těchto homologií leží na c3 a tvoří taktéž cyklus ve vytčené 
promětnosti cyklické. 

* 

Sur un théorème de M. Petr, concernant les cubiques rationnelles. 

v ( E x t r a i t de l ' a r t i c l e p r é c é d e n t . ) 

M. Petr a trouvé (voir ce Journal, année 1906) des relations 
intéressantes entre les triades de points sur une cubique rationnelle, 
ayant, au point double, "deux tangentes distinctes tx, t^, découpées, 
sur la courbe, par un faisceau de coniques, touchant les droites 
tx, t2 en leurs intersections avec l'axe des inflexions de la courbe 
considérée. Dans le présent article l 'auteur établit ces relations 
par voie projective en faisant usage d'homographies cycliques; il 
en donne l'extension aux groupes de n points. 
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