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O určité imaginárně kuželosečce druhu III.
t prof. Dr. Y.Jarolimek.

Imaginárná kuželosečka druhu III. (G. P. III. 86)*) má obecně
pomyslné osy a střed, dva nebo čtyři reálné body a tolikéž reálných
tečen. Ale jedna osa může býti reálná (co do polohy), na př. X.
Byly-li by dány mimo osu X tři reálné body nebo tečny, byla by
kuželosečka reálná (konstrukci podává G- P. V. 19. nebo také C. MXLV1I.3.)**). Zbývají tedy ještě tyto dva případy:
1. Kuželosečka buď dána reálnou osou X, dvěma reálnými
body a, b a reálnou tečnou T(viz připojený obraz). Na této kuželo
sečce budou zajisté ležeti i body au bu souměrné k bodům a, b
podle osy X. Realita kuželosečky závisi na poloze tečny T k řeče
ným čtyřem bodům: kdyby všecky čtyři ležely na téže straně tečny T,
nebo oddělovala-li by tečna T dva body od ostatních dvou, byla
by kuželosečka reálná. Příslušná konstrukce je známa s dostatek;
výsledky budou dva: v případě prvém dvě ellipsy, ve druhém
dvě hyperboly.
Aby tyto křivky byly imaginárné, musí tečna T oddělovati
jeden bod, na př. a (viz připojený obraz) od ostatních tří au b, bu

Tyto kuželosečky mají další tři tečny reálné; druhá Tx je souměrná
k dané tečně T podle osy X. Ostatní U, Ut sestrojíme takto: Sjx)j*) Znáči spis „Jarolimek, Základové geometrie polohy v rovině a v pro
storu", svazek III., str. 86
**) Znáči tento Časopis, ročnik XLVII, str. 3.
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nice bodů ah, a,t> protnou osu X ve dvou bodech p. q, jež jsou
sdruženými póly kuželoseeky (G. P. V. 19. nebo Č. M. XLVII, 2.,
odst. 4 ) ; qP L X je polára pólu p, pQ \ X polára pólu q. Kuželo
sečka je sama s sebou v perspektivné involuci pro střed p a osu P;
sestrojíme tedy třetí teenu U přímkou homologickou k Ječně T
v soustavě (pP): bod (PT) E= m je samodružný: k bodu (T, aat) ~ « .
obdržíme homologický /i v průseeíku paprsku pa s tětivou bb„ která
je sdružena s tětivou au , naCež spojnice mj EE U. Čtvrtá pak teena
U, je souměrná k teCně U podle osy X. Obě imaginárně kuželo
seeky, jež hovi úloze, mají tedy reálnou osu X, reálné body a, o,,

b, />,, reálné teCny 7, T,, o, o,.

2. Imaginárná kuželoseCka buď dána reálnou osou X, dvěma
reálnými tečnami T, U a reálným bodem a (týž obraz); sestrojiti
jest ostatní dvě její reálné teCny a tři reálné body. TeCny T, U,
jsou symmetrické k teenám T, Í7 podle osy X Tyto čtyři tečny
omezuji etyřúheinik tmum, a určují osnovu kuželoseěek 12, jejíž
reálné ellipsy leží vnitř etyřúhelníka, reálné pak hyperboly (a jedna
parabola) v plochách, jež leží za vrcholy etyřúhelníka (G.P.III.88.)Aby tedy kuželosečka byla imaginárná, musí daný bod a ležeti
v některé z ostatních částí roviny, danými teCnami rozdělené. Spoj
nice mm, ~ P, ňn\ EE Q jsou sdružené poláry (G- P. V. str. 20.
odst. 6. nebo Č. M. XL VII, str. 3., odst. 6 ) , body pak p, q na ose X
sdružené póly. Druhý reálný bod kuželoseeky obdržíme v bodě a,
symmetrickém k a podle osy X, třetí b v průseeíku (pa, <77/)
a etvrtý b, symmetrický ku b.

Analytické vyjádření pohybu v prostoru.
Napsal Dr. Jan Vojtěch v Brně.

1. Libovolnému bodu P o souřadnicích X V, Z (v soustavě
rovnoběžkových souřadnic pravoúhlých) af odpovídá bod P' se sou
řadnicemi X', Y\ Z', souměrně sdružený k bodu tomu podle roviny
ax -{- by — cz -j- d = 0.
TransformaCní rovnice vyjadřující souřadnice X', Y\ Z' jako
funkce souřadnic X, Y, Z (a konstant urCujících rovinu souměr
nosti) obdržíme krátce odtud, že pravoúhlé průměty vzdálenosti P'P
na osách souřadnic jsou jednak X — X', Y—Y, Z—Z', jednak
2c cos x, 2r cos /3, 2v cos y, kde o je vzdálenost bodu P od dané
roviny a cos a, cos /?, cos y směrové kosiny normály k rovině.
Protože pak jest
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