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letos pro pozorování příznivá, dá se očekávati, že bude obje-
vena b hem lěta nebo podzimu. 

3. Tenгpel-ova první periodická kometa, která byla spa-
třena při svém posledním návratu v roce 1905. octne se opět 
v přísluní v říjnu. Bude sice v té době blízko Slunce. ale jest 
možné, že bude již spatřena o m síc nebo dva dříve. 

4. Brorsen-ova kometa nebyla spatřena od r. 1890 a také 
její objevení letošníh roku jest pochybné. Jestliže však se ele-
menty její dráhy značn nezm nily, bude její letošní posice po-
m rně příznivá, takže by mohla býti objevena počátkem zimy. 
Přísluním má projíti v prosinci. (Pop. Astr. XIX.. 52.) S. 

Poznámka k úloze Apolloniově. 
Napsal Ant. Jeřábek 

Dodatkem ku článku 

„O vnitřní souvislosti některých úloh Apolloniova problému" 

chci ještě naznačiti bezprostředný postup od úlohy I. ke II. a 
zároveň ukázati k jednotnému společnému zdroji pomocných vět 
k řešení úlohy obecné. 

Společný zdroj ten tvoří poznámka (na str. 371.) a důsle
dek I. fna str. 372.). 

„/7/e důsledku I. totiž leží chordálný střed P kružnic 015 

02 a bodu A jakožto střed podobnosti dvojice (KiKu) na její středné 
SjSu; jest tedy bod P průsečíkem středné S\Sn a chordály plf 

která přísluší ke kružnici 0A a bodu A." 
Odtud vyplývá: 
a) Pohybuje-li se proměnlivá kružnice 02 z počátečné 

pevné polohy 01 tak, že se jí dvojice (KiKn) stále stejným1) 
způsobem dotýká, (tedy že O2 i skrze bod A dále postupuje 
v obr. 3a. a obr. 3b.)7 probíhá chordála kružnic On O2 stále 
týmž bodem2) P, jenž je středem podobnosti dvojice (KiKn). 

*) Srov. s *) na str. 372 a 375. — Za příklad stůjtež v obr. 3a. a 3b. 
kružnice Oj, 0 2 , po případě Ol} 0 ' 2 . 

*•) (průsečíkem px a :ST5n). 
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A z toho opět: 
b) Na chordále dvojice (0102) leží střed podobnosti 

kružnic K\ a Kn (obr. 3a. a 3b.)? kterých se dvojice ( O ^ ) 
stejným *) způsobem dotýká. 

1. Pokládáme-li v a) dvojici (ZTiKn) za hledanou, můžeme 
(ku pevné kružnici 01 přiberouce 02 ve dvou rozličných polo
hách) vysloviti větu A: 

Chordálný střed tři daných kružnic3) je středem podob
nosti hledané dvojice. 

2. Pokládáme-li však v b) dvojici (O!O2) za hledanou, 
můžeme (přiberouce Km, jížto (OtO2) stejným1) způsobem jako 
kružnic K\ a Ku4) se dotýká,) vysloviti větu B: 

Tři středy podobnosti daných kružnic3) leží na chordále 
hledané dvojice. 

3. Z téhož jednotného pramene můžeme čerpati i známou 
větu, na níž založeno I. sestrojeni obecné Apolloniovy úlohy: 

Sjednotíme-li v a) pohyblivou kružnici s pevnou, splyne 
spojnice dotyčných bodů Ti Ti" (obr. 4.) s chordálou sjedno
cených kružnic, a jako taková prochází nutně bodem P. 

Úlohy. 
Řešení úloh. 

a) Z mathematiky. 
1. 

Řešiti jest rovnici 
cos 3x cos3 x + sin 3x sin3 x — a R 

Řešení 1. Zaslal pan Lad- Staněk, stud. VII. tř. r. 
v Litovli. 

3) (v úloze Apolloniové), 
.v ~ .. , ,. ,^ ~ v . . „, „ ť obou nesouhlasně \ 
«) Dotýká* se (OiOn) kružnic Kl, KU { of)0u s o u h [ a s n ě }, musí 

se té\ kružnice Km dotýkati { }. Tím vysvítá, proč mají oba 

členy hledaných dvojic stejnolehlé udavateíe buď vesměs rů\né neb vesměs 
stejné. Viz str. 374., kde ovšem v tomto případě místo K sluší-jjoložíti O.. 
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