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Perspektivný průmět točnový sférické
loxodromie.
Napsal

Bartoloměj Navrátil,

ředitel vjSších reálných škol v Prostějorě.

Halley ukázal, že stereografický průmět točnový sférické
loxodromie jest logarithmická závitnice. Není však nesnadno
odvoditi rovnici točnového průmětu její pro perspektivné prů
měty vůbec.
Podložíme-li průmětu soustavu souřadnic polárných tak,
aby pól padl do průmětu točny (u př. severní) a aby osa po
lárná splynula s průmětem poledníku, jehož zeměpisná délka
A = 0°, pak jest odklon provodiče od osy polárné o vždy roven
zeměpisné délce t. j . OJ = A.
Při perspektivných průmětech točnových leží střed promí
tání vždy na ose zemské. Je-li r poloměr země = 1, R vzdále
nost středu promítání od středu země, vyjádřená měrou r, <p
zeměpisná šířka bodu, pro který hledáme délku provodiče p,
pak jest, splývá-li rovina obrazná s rovinou tečnou ke kouli
v točně severní sestrojenou a položíme-li
r
1
jak snadným výpočtem nalezneme
14-.psin<jp
Dále jest rovnice loxodromie sférické, počítáme-li ji od
rovníku a značí-li p úhel loxodromický t. j . odklon loxodromie
od severního směru poledníku
Aeotn = I t g ( | + | ) ,
kdež l je značkou přirozených logarithmů.
Jest však známo, že souvisí-li argumenty cc a /J relací
pak též platí *

«='*(!+§)•
sin p =

ZQ

«,

cos (l (£o$ a = 1,
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kdež frakturové značky vyjadřují hyperbolické funkce stejno
jmenné s dotyčnými funkcemi cyklickými.
Položíme-li v těchto rovnicích
a = A cot p, /3 = 9?
a dosadíme-li hodnoty za sin <p a cos tp z nich nalezené do vý
razu provodiče p, obdržíme
Q [SoS (A cot y) + p ©irt (A cot n)] = 1 + p,
což jest vzhledem k rovnici OJ = A obecná rovnice loxodromie
v průmětech perspektivných.
Dle toho bude tedy na př., obmezíme-li se na tři nej
význačnější průměty tohoto druhu
a) ve průmětu gnomonickém, poněvadž p = co,
g

= Cto(A1cotf»)=gcfcl(Acotrt'
b) ve průmětu stereografickém, kdež p = 1,

c) ve průmětu orthograíickém, v němž p = 0,

' = Wi*rt = €W(lcot'l)-

Přejdeme-li od funkcí hyperbolických k funkcím exponenciálným relacemi
<šmcc = \{e* — e-%
So$a = Ke a + e - a ) ,
nalezneme snadno ve případě 6)
=2«-lcot<1,
P
což jest rovnice závitnice logarithmické.
Podobně jsou i křivky vytčené v a) a c) závitnice, jimž
průmět točny jest bodem asymptotickým. Totéž platí konečně
také o perspektivných průmětech točnových loxodromie sférické
vůbec, poněvadž roste-li A od 0 do co, přibývá £o$ (A cot p) od
1 do co a ©itt (A cot (i) od 0 do co.

