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bodů a a 1a křivky M, a přímky va, vla mají na % své stopy 
v bodech u, t, ve kterých v^a± a K se protínají. Ježto rovina 
tečná za hyp. paraboloidu PA v bodu a obsahuje promítající 
paprsek axa, jest promítající rovinou tečny Ta v bodu a, pročež 
jest stopa roviny tečné \ jednou tečnou bodu dvojného ax. 
Tak jako dříve stopa roviny tečné rm byla rovnoběžná s polo
měrem op, tak jest i nyní stopa roviny tečné ť rovnoběžná 
s poloměrem ou. Vedeme-li tedy dvojným bodem ax rovnoběžku 
s poloměrem ou, obdržíme jednu tečnu bodu dvojného ax. Druhá 
tečna dvojného bodu a1 jest obdobně rovnoběžná s polo
měrem ot. 

4. Tečny bodu dvojného vA. Rovina tečná r^ hyp. para
boloidu P/4 ve vrcholu v obsahuje přímku vo a rovnoběžku 
vedenou vrcholem v s přímkou vxa^ pročež prochází stopa 
roviny xv stopou o přímky vo a jest rovnoběžná s vxax. Budtež 
c a d body, ve kterých stopa roviny tečné zv seče kružnici K. 
Položme ku ploše kuželové P^ rovinu tečnou xv podél přímky ve. 
Rovina ť seče rovinu zv v přímce ve, pročež jest ve tečnou 
křivky M v bodu v. Ježto však vxc jest průmětem tečny ve, jest 
vrc jednou tečnou bodu dvojného vx. Druhá tečna bodu dvojného 
v1 jest Vjd. 

5. Je-li přímka vxyx rovnoběžná s vx^, jest M1 eonchoidou 
Nicomedovou, leží-li vx na kružnici K, jest Mx strophoidou, 
čímž souvislost těchto křivek na jevo vychází. Strophoida má 
vx za bod dvojný a ax za ohnisko. Tečny bodu dvojného stojí 
na sobě kolmo. 

Poznámka o vzorci pro součet kladných a celi
stvých mocnin čísel přirozené řady. 

5n|>sa. 

Vilém Jung, 
profess >r v Praze. 

V roč. XXVII. (seš. 3., pag. 191.—198.) tohoto Časopisu 
jsme dokázali na základě Studničkova nezávislého vyjádření Ber-
noulliových čísel determinanty deduktivně vzorec 
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A:—1 P ' 

+ $%- B3 WP-5 - ^ - B, «*>-' + . . . , 
O o 

značí-li Br čísla Bernoulliova. 
n 

Máme-li tohoto vzorce užiti k vyjádření V kP, musíme 
k=l 

rozeznávati dva případy: 

1. pro sudé p __ 2/x platí vzorec 

<2> S ^ Í ř í + Í +_ (-l)^i^B,n—, 
fc-=l ^ ' r=l 

2. pro Zicfeé jp = 2/L* -f- L platí vzorec 

S
w2/t-f2 f^it-fl 

&2^-fl _ - _ _ _ L _ 

2 ^ + 2 2 

+ £ ( _ 1 )H-1 ^ +^)«r-l g^ ^ , + , _ , r 

K tomu ještě dlužno podotknouti, že pro |ii __ o nutno 
vzíti ve vzorci (2) pouze jpnwí člen, čímž se obdrží 

n 

2&°_-W 
A_rl 

a ve vzorci (3) pouze první dva členy, čímž se obdrží 
n 9 

E^-T + T- • 
ft_l 

Vëstnik literàrni. 
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