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Poznámka k sestrojení normální křivky zborcené 
plochy šroubové, 

F. Vyčichlo. 

(Došlo 28. ledna 1932.) 

Plocha šroubová P budiž vytknuta osou O a přímkou vytvořu
jící V s daným parametrem p. Vyjadřme tuto plochu ortogonálním 
průmětem do roviny kolmé k O, jež obsahuje osu přímek O, V a buď 
dále v stopník přímky V na průmětně, Jest tudíž v pata kolmice 
spuštěné s průmětu 0X osy O na průmět Vx přímky V (obr. 1). 
Mění-li se přímka V na ploše, proběhne bod v normální křivku 
plochy. Naší úlohou bude sestrojiti elementárně oskulační kruž
nici této křivky v bode v:-

IfH, 

IH 

^ C o " - ' - " " ^ .:'....v--:—ť7 

-* mi<>, 

Obr. 1. 

Rovina tečná a v libovolném bode a přímky V uvažované 
plochy je stanovena přímkou V a tečnou A šroubové křivky pří
slušné bodu a. Protněme tuto rovinu rovinou rovnoběžnou k prů
mětně a mající od této vzdálenost + p nebo — p, v přímce bcT 

kde b je průsečík přímky A, c průsečík přímky V. Průmět spádové 
přímky Sa, vedené bodem a v rovině a, je kolmice spuštěná s at 

na ĎJCJL, která nechť protne přímku vOx v bodě lx. 
Přímky A a Sa jsou konjugované tečny plochy P a tedy také 

hyperboloidu Hv, který ji podél přímky V oskuluje. Náleží tedy 
přímka Ba, pro kterou (ASaVBa) = — 1, tomuto hyperboloidu HV. 

Protne tudíž kolmice spuštěná s t; na axO± přímky aj,^ Bf 
v bodech 11? 2l5 pro něž úsečka l-^ rovná se úsečce v^ 



129 

Asymptotická rovina plochy Hy a příslušná přímce V protíná 
tudíž tuto plochu ještě v přímce V souměrně k V položené podle 
promítacího paprsku bodu lx. Je tedy obrysem průmětu plochy Hy 
kuželosečka, která má bod v, jakož i symetrický k němu vzhledem 
k lx položený bod ux zeb vrcholy a bod 0X za střed křivosti příslušný 
bodu v. Následkem toho druhá osa tohoto obrysu leží na přímce 
Hx 11 Vx vedené bodem lx a čtverec poloosy rovná se tu součinu 
vOx . vlx. _ _ _ _ _ 

Kolmice spuštěná s v na axlx seče Rx
a v bodě ra náležejícím 

stopě Kn plochy Hy na průmětně. Poněvadž kuželosečka K„ má v 
a u taktéž za vrcholy, je tím sta
novena. Roviny rovnoběžné s prů
mětnou protínají Hy v kuželoseč
kách, jejichž středy leží na přímce 
L, pro kterou Lx = Hx, a jež je po-
lárou vzhledem k ploše Hy neko
nečně vzdálené přímky náležející 
průmětně. Hledejme přímku L. 

Položme vOx=m, vlx=n a pro
tněme Hy rovinou rovnoběžnou 
s průmětnou a mající od ní 
vzdálenost p. Tato rovina seče V 
v bodě c a tečnu sestrojenou v 
bodě v ke křivce šroubové, kterou 
tento bod opíše,'nechť protne v bodě t (obr. 2 je vzhledem k obr. 1 
dvakráte větší); potom přímka R° harmonická k V vzhledem 
k tečně vt a promítacímu paprsku bodu v leží na ploše Hy. Je-li r° 
průsečík přímky R° s přímkou ct je r-° harmonický k cx vzhledem 
k bodům v & tx. Poněvadž vcx = Oxlx jest vcx = n — m, vtx = — m, 
takže 

m 
odkud plyne 

гяү 

1 
n — m + 1 

vrx° 

m(n m) 
2n- •m 

Půlicí bod dx úsečky cxrx° má od v vzdálenost 
(n — m)2 

vdx = \(vcx + vrx°) 2n- •m 

Je-M dx průmětem bodu d na přímce ct ležícím, jest patrně přímka vd 
rovnoběžná s hledanou přímkou i . 

Průměry procházející body na V těch kuželoseček plochy Hy, 
které leží v rovinách rovnoběžných k průmětně, vytvořují hyper-
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bolický paraboloid, který má rovinu centrální plochy Hy náležející 
přímce V za jednu rovinu řídicí, která je rovinou promítací přímky V. 
Paraboloid proto obsahuje jednu přímku F kolmou k průmětně. 
Tvoří tudíž průměty uvažovaných průměrů svazek, jehož vrchol F1 

leží na přímce vOx. Ten z těchto průměrů, který prochází bodem c, 
seče L v bodě k, pro nějž lxkx = vdx. Z podobných trojúhelníků 
/\cxvFv AkxlxFx plyne úměra 

vcx : lxkx = vFx : (lxvx + vFx), 

z níž dostaneme 
vFx = 2n — m. 

Leží tedy Fx symetricky k bodu Ox vzhledem k lx. 
Budiž dále Ka kuželosečka, ve které seče Hy rovina rovno

běžná s průmětnou a procházející bodem a, la budiž její střed. 
Kolmice s bodu lx

a na Vx nechť protne axlx v bodě mx
a\ z úměry 

mx
alx

a : vlx = lxlx
a : vax — lxkx : vcx 

obdržíme 
n(n — m) 

mflf = 
2n — m 

Protíná-li rovnoběžka k přímce Vx bodem mx
a vedená přímku vlx 

v bodě m l 5 jest 2 n 
vmx = -- . 

2n — m 
Je patino, že mx je středem křivosti křivky Kn pro bod v. 

Určeme též střed křivosti nx
a kuželosečky Kx

a pro bod ax tím. 
že patou ex kolmice s bodu lx na axlx

a spuštěné vedeme rovnoběžku 
k vlx, jež vytíná bod nx

a z přímky axmx
a. Protíná-li tato rovno

běžka přímku Lx v bodě e^, vyjádříme délku úsečky ex°nx
a pomocí 

úměry 
nx°ex

a : lxex° = mx
alx

a : lxlx
a. 

Označíme-li e úhel přímky ~Fxax s přímkou Fxi\ jest 
n(n — m) 

^iei° = h^i sin £ cos £, m,alx
a = ^ -y a U ^ = LFX tg- s. 

' 2n — m • L l
 % 

Dosazením těchto hodnot obdržíme z uvedené úměry 

nx
a ex° n 

lxFx cos 2 s '2n~m 

Opišme nad lxFx jakožto průměrem kružnici /, tato piochází 
bodem ex a přímka nx

aex ji protne ještě v boděe.". Jelikož e^e.* = 
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= lxFx cos2 e, přechází poslední úměra v relaci 

n^e-0 n 
e^^a m —m •'•",'"• 

Z toho plyne., ze stredy krivosti kuzelosecek na plose H y v rovinâch 
rovnobëznych k prûmëtnë, pro body lezïci na primce V se promitaji 
na kuzelosecku Nl5 kterâ ma mxlx za jednu osu a jejîz druhâ osa 
ma délku rovnou lxOx. Kuzelosecka ta jest totiz s kruznici Fa tedy 
i s kruznici nad prùmerem lxOx v poloze ortogonâlnî afinity pro Hx 

jakozto osu aîinity. 

Remarque relative à la construction de la courbe normale 
de Phélicoïde réglée. 

(Extra i t de l 'article précédent.) 

Pour construire la courbe normande l'hélicoïde réglé il faut 
d'abord connaître les cercles de courbure en ses points particu
liers. L'auteur construit un tel cercle pour un point arbitraire 
à l'aide de l'hyperboloïde osculateur de l'hélicoïde; l'hyperboloïde 
est construit le long de la droite passant par le point pris en consi
dération. Tous les centres de courbure de toutes les courbes nor
males pour les points d'une même droite, ont leurs projections, 
dans le plan ortogonal à l'axe de l'hélicoïde et qui passe par la perpen
diculaire commune de cet axe et de la droite, sur une certaine 
élipse. — Cette courbe a un rapport intéressant à l'égard de la 
section de l'hyperboloïde avec le plan pris en considération. 
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