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Prefaţă. a 

Colegul meu de astăzi, fostul meu elev de altă daiă, D- 

N. ABRamescU, Îmi -cere să însoțesc textul D-sale de GEOMETRIE 

ANALITICĂ cu câteva rânduri: de întroducere. O fac desigur cu toată 
plăcerea, dar nu cu gândul să servesc drept chezăşie cuprinsului : 

asta nu se cuvine s'0 facă un profesor pentru un coleg al său. 

Singurul scop pe care-l. au rândurile de faţă este să deslu- . | 
şească impresia care se desprinde din cuprinsul tratatului D-lui 

Abramescu: un nemărginit entuziasm pentru matematică. 7 dorința 

de a cunoaşte cât: mai multe proprietăți, de a şti şi de a înţelege 
acea lume abstractă, frumos ordonată, cu proprietăţi admirabile. E 
un nepotolit neastâmpăr de a întinde orizontul dincolo de ceace -a 

cuprins mintea omenească până astăzi. E nesfârşită dragoste de 

ştiinţă, care a mânat în trecut şi va însufleți şi în viitor alâți 

oameni de ştiiață. . 
Acest entuziasm, pe care D- Abramoscu l-a turnat în volu- 

mul D-sale de Geometrie Analiţică, îl cunose de mult. Am cunoscut 

entuziasmul elevului, de liceu, corespondent la Gazeta . Matematică, 

al studentului şi al profesorului de liceu. Rar exemplu, mai ales la 
noi, de stăruință și de dragoste neclintită de ştiinţă. Ba e ceva mai 

mult. E um exemplu de voință titanică şi mai rară, care merilă să 

fie cunoscut, ca să servească de pildă. După ce a fost multă, vreme 
profesor de liceu, cu o holărîre eroică s'a îndreptat spre îmvăţă- 

mântul superior. Şi-a pregătit teza de doctorat, a făcut lucrări şi 

astăzi e profesor universitar. 
Cu aceste desluşiri, natura cursului de Geometrie analitică 

făcut de D-l Abramescu se înțelege uşor. El se caracterizează prin 
_Dogăția materialului, prin amănuntele frumoase şi interesante, care 
strălucesc ca nişte pietre prețioase. Ordinea materiei se poate discută, 

"critica severă 'poate găsi cevă, de criticat; calitățile însă de care am 
vorbit sunt reale. Cu aceste calități, izvorite din entuziasm, cartea . 
D-lui Abramescu poate produce entuziasm tinerilor studenți şi aceasia 

e esențial. 

Bucureşti, Tulie 1927. . 
G. Ţiţeica. 
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Precuvântare. 

Scopul lecțiunilor de față nu este -altul de cât a pune la în- 

demâna studenţilor „noştri un manual didaciie de GEOMETRIE ANALI- 
TICĂ scris în româneşte, | 

Acest curs este tipărit din fondul anual pe care JMinisterul 

"Instrucțiunii Va dat Universităţii din Cluj pentru publicarea ma- 
nualelor didactice universitare. Ezprim aci mulțumiri recunoscă- 

toare Senatbului zmiversităr din Cluj pentru onoarea ce mi-a făcut 
aprobând această publicare. 

Aduce omagiile mele fostului meu profesor, D- G, "iqeica, ale“ 

cirui meîntrecute lecțiuni ce ne ținea la Universitatea din Bucureşti, 

mi-au servit ca bază pentru alcătuirea acestei- Qeometrii Analilice. 

Colegului- meu, D-l Profesor universitar A. ANGELESCU, îi păs- 
trez o vie recunoștință pentru judicioasele sfaturi ce mi-a dat cu 
ocazia redijărei lecțiunilor de Geometrie Analitică. | 

Alulfumese în acelaş timp şi * Institutului de arle grafice 

„ărdealul“, Cluj, pentru stăruința depusă ca lucrarea. să iasă cât 
mai bine. = 

Cluj, August 1997. 
N. Abrameseu.
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LECȚIUNI DE GEOMETRIE ANALITICĂ. 

Introducere. 
1. Geometria Analitică studiază proprietăţile figurilor raportate 

la un sistem de referințe. Cantităţile care definesc poziţia punctu- 
lui din spaţiu, în raport cu sistemul de referinţe, se numese . 
coordonate. | e 

Descartes este întemeetorul Geometriei Analitice, prin lucrarea 
sa Application de l'Algebre ă la thtorie des courbes (1637). Sistemul 
de referințe de care se servește Descartes pentru studiul curbelor 
plane este format de două drepte concurente din planul figurei. 
Studiul figurilor din spaţiu, raportate la un sistem. de referinţe 
analog, adică la trei axe concurente, nu se dezvoltă de cât mai 

„târziu, în urma lucrărei Trait6 des courbes ă double courbure, pe 
care o compuse Clairaut în 1731, la. vârsta de 16 ani. In acest 
sistem de referințe, coordonatele unui punct se zic carteziene. 

Acesta nu este singurul sistem..de a raporta o fi igură, căci, 
vom vedea că putem defini .poziţia unui punct din plan, prin 
coordonate polare, raportând. figura la o axă şi un punct de pe 
această axă ; prin coordonate trilatere, când raportăm figura la trei 

drepte. fixe ; iar, pentru spaţiu, avem sisteme de coordonate. „cilin- 
drice, sferice, tetraedrice, etc. 

In general, operaţiile algebrice, obținute. în , Geometria Anali- 
tică, depind de. axele. de coordonate, pe când proprietăţile figurilor 

şi care sunt obținute înterpretând aceste rezultate ale operaţiilor 

algebrice depind numai:de figură, iar nu de axele de coordonate. 
Un sistem de Geometrie. Algebrică este ideal, atunci când operaţiile 

depind numai de figura, considerată, cum este Calculul Vectorial. 

Nu în toate cazurile, metoda Geometriei Analitice dă solu- 

țiunile cele mai: simple și potrivite problemelor ce se pun asupra. 
figurilor şi sunt proprietăţi care se obțin cu mult mai simplu și 

mai elegant prin procedeu pur geometric, fără calcule, fără a 

raporta figura la vreun sistem de referințe. Așa, de ex., proprietăţi 

ale conicelor (secţiunile plane ale unui con de rotaţie), pentru a. 

căror. demonstrare trebuese multe calcule în Geometria Analitică, 

- se deduc foarte simplu şi imediat cu ajutorul Geomelriei Proective,. 
care studiază proprietăţile figurilor. conservate ate _printr'o_ deplasare Şi 

o , procoţie conică sau perspectivă, 

N. Abrameseu. — Lecţiuni de Geometrie Analitică. 1



Geometria pe o dreaptă. 

9. Vector. Un vector AB este o porţiune dintr'o ârcaptă 

(Fig. 1), care are o origină A, o extremitate B, o lungim6 cgală 

cu măsura segmentului AB, și un sens de la A la B. Așa fiind, 

avem __ 

AB = —BA, AB + BA=0. 

Distanţa dintre punctele A şi B este lungimea vectorului AB. 

3. Axă orientată, Se zice axă orientată, sau mai simplu, 

n axă, o dreaptă nelimitată z'z (Fig. 1), pe 
z O, Ar. B £ care se distinge un sens de parcurs. Ast- 

Fie. 1. fel, pe axa a'Oz, sensul. pozitiv este la . 
” dreapta lui O, iar cel negativ, la stânga. . ” 

4. Poziţia unui punct peo axă. Poziţia unui punct A pe axa 

'Oz (Fig. 1) este cunoscută, dacă se ştie cantitatea OA=a. Câtimea. : 
a se zice abscisa punctului A, iar punctul O, origina absciselor.' 
Punctul. A va îi la dreapta sau la stânga lui 0, după cum abscisa: 
lui este un număr pozitiv sau negativ. 
5. Mărimea unei. vector de pe o axă. Să considerăm pe o drea- 

ptă dată trei puncte A, B, C (Fig. 2). Se pot prezenta trei cazuri 
In primul caz, avem : 

  

A--B.'-C  AB1+-BO=AÂG, AB-BC—AC=0, 

a HEI 
DI In cazul al doilea, avem. 

e Sia B AG-+C5=A5, 15-05-46 =0, 
AB-FBC-+-CA=0. 

In cazul al treilea, 

CA -- AB = „CB, 38 — 5 + GA =0, 

pa AB + BG GA =0, 
Deci, în toate cazurile, fiind date trei uncte A B C pe o 

dreaptă,. avem relaţia lui Chasles P Da, pe 9. 

AB + BG T GA = = o: 

Asa fiind, să considerăm un, vector AB pe. axa oz (Fig. D,



  

_ 8 

-definit prin abseisa OA=a a originii sale A, şi abscisa - OB = =, a 
| “extremității Ba vectorului. După relaţia lui Chasles, avem -î: 

DA + BB + B0=0, AB=—B0—04, AB=0B — Oă = da; 
Deci, mărimea _unui i vector + de 10 pe: o axă, este_. egali. cu. die, 

'renţa. dintre_abscisele_ extremității şi originii vectorului, 
6. Aplicaţii. |. Fiind date n puncte Aa e “An pe o dreaptă, | aven 

A Aziz Fân. A, --A = 

In adevăr, luând pe acea dreaptă o origină O şi un sens, să însemnăm 
“abscisele punetelor Ape An Prin aqe:da: Avem” 

  

"AAz=az-ay, AA > aa a: „Aa A Saneâzi.. 

Deci Aba 3 Araba cat 03-a ee n-a. 1 aaa =255 Ani | 

Aa e Aa „—- Ap4A, AA = 0.. Ia JI . : :2 , 

ia 

„IL. Fiind date punctele A, B,.C, D pe o dreaptă, ave n a 

26 BD =3B.ED+ 5.86, N 
- Insemnând abscisele” “unetelor' 4, B, C, D. cu a, d, 6, - -d; „avem ., 

Es AB. CD AD. BC=(- a)(d- cra-ae-0) =alo- arda b), 

E= (c-a)(a- -I)=AG.BD.. 

III. Punct care divide un seginenit într'un m raport dat, Fie M un punct - 

“care divide. segmentul AJA> în raportul A: Mâz=A (Fig. 3). Insemnând 
-cu a, %, a abseisele punctelor A, M, 42, avem 

  

    

-, tg ” ; - a A La =3 Ai Făaz 2 

A M Az. MW.  Mâz: m-a UA 
" “Bia, 3, Cand. punctul M este.mijlocul'lui AAz, 

i avem =, iar abscisa mijlocului segmentului 
-A Aa. este. - = 

  

IV. Coordonatele punctului conjugat armonic al unui punct « dati în 
“raport cu un segment dat. Fiind -dat un' segment A,A2 (Fig. 4), există un 

punet interior M şi altul exterior M', 
_î care împart segmentul Ale în: acelaş 
„raport, adică 

„- - 1 
MU E 4 ) Mâ. MA2. 

Au: Tai semnul -, "căci raportul - > 

” ir AM: : MA2 este pozitiv, iar raportul 

Al AA a A 
  

  
| 

1*



4. i | | 

Construcţia punctului M', când se cunoaşte M, se face astfel, Se duce 
prin Ay un segment AB, după voie (Fig. +). Paralela din Aa la AB 2 
dreaptă BM în Ba2. Se ia pe prelungirea lui BaA2, de la Az, pune ul C, 

astfel ca A2C=BzA2. Dreapta BJC tae pe AA: în M/, Punctul M/ imparte: 
pe: AsA2 în acelaş raport ca şi M. În adevăr, din triunghiurile asemenea. 
A1MBy A2MBa şi ABM, A2CM!, avem | 
a | AM AB AM! _ A Bi_ AB 

MA2  BoA2' A2M' A2C  BoA2' 
de unde Se 
    

AM_ AM! AM AM! 

MA2  A2M''MA2  M'A2 
Punctele A, M, A2, M' formează o diviziune armonică, sau, cun 

se mai zice, punctele M şi M?.. sunt conjugate armonic în raport cu 
punctele. A, și A2, sau, conjugate armonic în raport. cu segmentul AAz. 

"Aşa fiind, să presupunem că a, și az sunt abscisele punctelor A, şi Ap, 
şi fie A raportul AM:MA2, în care punctul M împarte segmentul A,A2. Abscisa punctului M este 

  
  

| pata, e SE, 
_ Raportul în care punctul M? împarte pe A.A2, este AM':M'A> şi ținând seamă de relaţia (1) care exprimă că punctele M şi M! sunt con- jugate armonie în raport cu. A, şi A2, rezultă că 

AM! AM __ 
M'A2. MA 

| Aplicând formula (2) cure dă abscisa unui punct ce divide un seg- ment într'un raport dat, urmează ci abscisa punctului AM! este: a 
i 1 __ZiAda O ST 2. Relaţiunile (2) şi (3) dau awseisel nic în raport cu punctele A, şi A 

. Observare. Când M este mijlocul lui AJA2, atunci A=1, iar din (3) 
se vede că abscisa conjugatului armonie al mijlocului unui segment, în 
raport cu extremităţile segmentului, este Di 

  

e a două puncte conjugate armo- 

“a 

  

£ i :p at ia infinit pe dreapta 
A.A; deci_conjugatul e monie. al mijlocului unui_segment în_raport_cu 
extremităţile „segmentului, „este_aruncat Ja infinit_ e Nini 
VI Sâ se afle con 

niru 

diția ia ; pe-acest_segment, . , A anatitică pentru ca Punctele A i Aa(a 
să fie conjugate armonic în raport cu A a) şi As(a alea si Aa, conjugate armonic cu A Şi Ax, avem -- Sa 2 Ș | 

A A AA, 
„A2 Ag-: A4 A3 |



  

bi 

Abscisele punctelor date fiind a;, az, az, Ag, rezultă 

Q2-i 04-a 

În E 

a3- da Q3-a4 

de unde efectuând calculele şi aranjând, 

(a + cakoz-ta9)= 2 (cat dau), 

-care este condiţia cerută. 

Bxerei iții 

— DM și N find. mijloacele segmentelor AB şi CD, să se arate că 
-avem | -. 

MN =AC+-B5= AD+BC. 
R. Se notează cu a,:0, c, d abscisele punctelor A, B, C, D; 3. „se 

calculează acelea ale mijloacelor şi apoi se înlocuiesc în relaţia dată, 

2) M fiind mijlocul lu lui AB, iar Pun punct oarecare al dreptei AB, 

:să se. ârate că avem PA.PB = PM2-MAZ, 
" 3) Fiind date punctele A, B, G D ) pe o _o dreaptă, să se giiseasca - 

pe : acea dreaptă un punct -M, astfel ca MA MB=MC. MD. Discuţie, 

-R. (a- z)(b-2)= =(c-z)(d- z); = „Când a-b==c+-d, 

atunci a-c = d-b(CA= BD), a-d=c-b (DA=BC) ; punctele sunt aranjate | 
“în ordinea C, A, B, D, şi CA= BD ; în acest caz, punctul M este aruncat 

  

la infinit, Dacă a v=cţ-d şi ab=cd, atunci == dr, a=ck, dk 

şi înlocuind în a+i=c+d, urmează (c-)(k-1)=0; deci c=b, a =d. 
(B se confundă cu C şi A cu D), sau&= = a=c, b= d (A se e confunăă. 

cu C,BcuD); în acest caz M este nedârăinat,: 
>» 4) Să-se alle distanţa dintre două puncte M şi N, cărora li se cu- 
nosc rapoartele A şi p în care împart un segment dat AB. Aplicaţie pentru 

-cazul- când sunt conjugate armonic. 

R. (u- A(-a+b). = 

(IAU e): 
5) Fiind date punctele A,, Az, A3 pe o dreaptă, să se afle un punct 

.M pe această dreaptă, astfel ca suma distanțelor, sale” la cele + tei i puncte 

să île nulă. Generalizare. 

R. - NR Mag Mg =0, z=a(artaz-+09); ; 

- o Sai Qara: 
poa



Geometria plană. 

Determinarea unui punct în plan. 

7. Coordonate carteziene. Să considerăm un pune! M în planul ay format de două axe Oz şi Oy (Fig. 5). 
Să însemnăm cu P intersecţia axei 
Oz cu paralela din-M la Oy şi cu Q: 
intersecţia axei Oy cu paralela dusă 

- din M la Oz. Ă 
Poziţia punctului M faţă de axele. - Fig 5 Oz şi Oy este cunoscută, dacă se știu. cantităţile OP şi 0Q, numite abscisa și ordonata punctului M, sau, cu un cuvânt, coordonatele carteziene ale punctului M, - | Când axele Ox şi Oy sunt perpendiculare, P și Q sunt proocţiile- ortogonale ale punctului M pe aceste axe, iar abscisa OP şi ordonata 09 sunt egale cu distanţele lui M la axele Oy şi Oz. Coordonatele. se zic, în acest caz, rectangulare sau perpendiculare. .. Punctul O se zice origina axelor de coordonate și determină. pe aceste axe două sensuri; cele de la O spre z (la dreapta) și spre. Y(în 'sus), se zic sensuri pozitive; spre z' și 7/, sensuri negative. La, fiecare punct M corespunde o valoare unică pentru abscisa. OP==z și o valoare unică pentru ordonata: 0Q =. Coordonatele a. și Yy se scriu lângă punclui M, despărțite cu o virgulă, M(az,y), şi se: citește punctul M de coordonate z și ş. Invers, la un sistem de valori (2,y) corespunde un.Singur punet. M, care se obţine luâna pe Oz o abseisă OP egală cu z, o ordo- nată 0Q egală cu Y Și ducând prin P şi Q paralele la axe, care se tae în punctul corespunzător M(z,y); sau, luând OP=a Și pe para-. lela din P la Oy, o lungime PM=y. 

stanga, OP apa ga 2.2) (Piz. opine git, and po Oa, spre Oy, în sus, PM=3; “ > pe paralela di P la 
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Ovservări. 1. Fiind dat punctul A(a,b) (Fig. 6), urmează-că pun- 

etul C(-a,-5) este simetricul lui A în raport eu origina O a axelor de - 
coordonate ; iar, în cazul axelor 

  

B(—a,b) Y “Ada, 5 perpendiculare, B(-a,b) simetricul 

M (2, 3)] ci lui A în raport eu Oy și D(a,-d), 

i RI II aa: simetricul lui A faţă de Oz. 
Pi | i —m Il. Punctele de pe Oz au ordo- 

“|O :  natele nule, iar cele de pe Oy 
- „i abscisele nule ; se zice atunci că 

C(-a, 25) iai "Ba, —6) y=0 reprezintă axa Oz şi z=0 
Ă “reprezintă axa Oy, sau, mai scurt,   

că z==0, y==0O sunt respectiv ecu- 

“aţiile axelor Oz y şi Oz. 
III. Punctele care au abscisa z=a, sunt aşezate pe o paralelă 

"cu Oy la distanţa a ; punctele cu ordonata egală cu I, adică y=b, 

“sunt aşezate pe o paraleli cu Oz, la distanța D. Se'vede deci 

că z=a reprezintă o dreaptă paralelă. cu Oy și 77==0, o paralelă, 

cu Oz. 
IV. Un punct A, aşezat pe bisectoarea întâi a axelor (Fig. 7), 

are abscisa OP egală cu ordonata PA şi de acelaș semn, adică 

z==y ; iar, un punct B (Fig. 7), aşezat pe B(-b,b): y 

'bisectoarea a doua, are abseisa 00 egală aaa 

cu ordonata QB, însă de semn contrar» 

Se vede, deci, că z= Y, Sau z-y/=0, 
reprezintă puncte de pe bisectoarea întâia 

a axelor, iar z=-y, sau z+y=0, repre- : 
_zintă puncte de pe Disectoarea a doua a axelor de coordonate. Se 

mai zice că z-7j=0 este ecuația bisectoarei întâi, iar z+y= =0, ecu-: 

aţia biscctoarei a doua. . : 

8. Alt mod'de a determina un punct în plan. Coordonate 
polare. Unghiul (OA, 0B)-a două axe OA şi OB este unghiul 
format de direcţiunile pozitive ale -acestor axe p e 

„ (Fig. S), măsurat: în sensul direct: (invers ca mersul N 

“celor unui ceasornic). În cazul fi igurei $, unghiul - o 
axelor OA şi OB este unghiul cu' care trebue să * 0 

„învârtim axa OA, în sensul direct, „ca: s să se AŞ OO Fire, 
tearnă peste axa OB. ” ă aa: 

  
” f. Insemnând cu w agest unghi, determinarea generală a unghiu- 

“i Ji (OA, OB) e este -



| e w2kr, 
| adică OA se poate aşterne peste OB, sau direct, după rotația de un- „Shiul o, sau. după ce facem 4 ocoluri în jurul lui O și apoi unghiul v. 

Ca şi pentru puncte de pe aceeaş dreaptă, avem B <5 A formula lui Chasles (Fig. 9) | 

(OA, 0B)+(0B, 00)+(06, OA)=2Aa, 
referitoare la unghiurile făcute de razele OA, Cc 08, OG; în jurul punctului 0. | , Fie. 9, _. “Unitatea de măsură a unghiurilor este radianul, adică unghiul la centru întrun cerc căruia îi corespunde arcul cgal cu raza, cercului, Astfel, E - 

lungimei 27R îi corespunde 3602 
E R ze | 300 ) ue - P pp 27 2. 3, lî... apidape5 7, Deci, un radian, exprimat în grade, este aproximativ 57", - Acestea fiind stabilite, poziţia unui punct M în plan (Fig. 10) E poate fi definită prin distanţa OM=p a pune- tului M la punctul fix O și prin unghiul 

OM, egal cu v, ce-l face axa fixă Oz din acel plan cu OM. Punctul O se zice pol, 
Oz axă polară, iar (w,p) coordonatele polare 7 Fig. 10. | ale punctului M. | Aşa fiind, dacă se dau coordonatele polare (w, p) ale punctu- dui M, pentru a găsi acel punct, ducem o dreaptă ce face cu Oz. ungiul w și pe această dreaptă luăm un vector OM =p, şi anume, dacă w> 0, rotim axa Oz în sensul pozitiv, iar dacă w <0, rotim 

) 

  

lare în noua poziţie (Fig. 10) după rotaţie, dacă. p>0, luim pe OA, de la O spreA,o lungime OM=p; dacă P<O, luăm pe OA, în sens contrar lui A, un segment egal cu Valoarea absolută a lui p. N „De ex, (Fig. 11), coordonatelor w=459, p=OM =, corespunde punctul M;] coordonatelor (w,-p), corespunde punctul P; (-w,p), punctul Q; Cw,-p), Ni... 
2 op), Ni (oa), 9; (o+z, p), P; , (0 + 7 pÂL coordonatelor (0+2z, p), punctul Q. meta. PE a | ! - După cum se vede, unati sistem de cogr- 

" donate polare corespunde un singur punct ; dar unită punc. ÎI eo 

    
Fig. 1. 

- respund o infinitate de sisteme de coordonate_palare. 
me ema a 

Ar - 
De 
Î.
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9. Trecerea de la coordonate carteziene perpendiculare la 
„ele polare. Se poate trece de la coordonatele carteziene perpen- 

y diculare la cele polare, luând origina axelor 
j M (zi, y) perpendiculare ca :pol şi axa Oz ca axă . 

- polară, SE + _ 
Insemnând cu (27), (o,p) coordonatele 

carteziene și polare ale punctului M(Fig.12), 
rezultă din triunghiul dreptunghic OPM -. Se 12. “ 

(D OP= OMcosw, PM=OMsino, 

z=peosw, y=psinw, ” 

„Fiind eunosgute w și: p, aceste. formule ne permit să trecem 

Ja “coordonatele carteziene ale punctului. 
Invers, fiind cunoscute coordonatele carteziene (z, y), din for-. . 

“mulele (1) deducem. : | | NE 
VI Z 

   

22 9j2= pt(coszw-i + sin20), 

0) hp potzi a 
tm, 

| costa Pe CU (4) i A IŢI sinw= | 27 IETF 

“ Insemnâna cu (6, po) un sistem de valori care verifică ecuaţiile 

(2) * şi (4), adică 
, | | 

iza PoCOSWp=X, - . “ 

-ori ce alt sistem de valori (, 2) ce verifică aceste ecuaţii, 

tot, _BCOSW=z, 

-este astfel că | 

(6) igo =tgoo, PEOSW = poCOStoa: 

Din prima din aceste ecuaţii, se deduce 

(6) Se oo 

n fiind un întreg oarecare şi deci 

costw==cos(w, +nn)= (cDheososi ia 

din ultima din relaţiile (6), obținem | 

COSWp _ __ COS 
P Pa cos Pe Ijcost, ! 

DC 
. mc 

4
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n fiind un întreg oarecare. 
..: :. Formulele (6) şi (7), 

i | o=ogrnz, p=(-1)p 

ne arată că la un sistem de coo:donate carteziene (2, v), și deci, 
unui singur punct .M din pian, corespund o infinitate ae sisteme o 
„de. coordonate polare, date de relaţiile (6) și (7). 

ui Va NR Exemplu. Să se găsească cordonatele polare ule punctului M [i >). » 
Avem - i 

= i VI =Vze =—|/ 143 a Pl i VaVă. 
D= ps pa Fr=|gre= COsu, =725*3 sinu, Pi 3 

Dacă sinp=l-ă, 0=600, sau 1200; dar, 

sinuo=— E, deci w==600-4+-180%==2400, sau 

360%—600==3000, Insă, cosus=A>0, deci extre-. 

patrulea, adică y==8000, Deci, | 
= o9țitr==8000-L-u, p= (—1) îpo=(—1 , | 2 fiind un întreg oarecare. , - 10. Determinarea direcţii unei drepte. Goeficient unghiular,. Direcţii paralele. Direcţia unei drepte: D este cunoscută, dacă se dă paralela A dusă la D. prin origină. D „0 a axelor de coordonate (Fig, 14). - Dar, o dreaptă A, dusă prin origina. 

axelor, : este Cunoscută, dacă. se dau 
coordonatele_(a,d)_ale unui punct oare- care.M al aceştei drepte, sau unghiul a pe care 'dreapta A îl face cu axa Oz, | „.. 19. Dacă ne înteresează numai direcţia dreptei OM și nu sensul, este destul a cunoaşte coordonatele (a,b). | ale unui punct M al acestei : drepte. Să considerăm un: alt punct. - | 

M' al dreptei OM şi fie (a',5”) coordonatele acestui punct. Fie P şi P' intersecțiile axei Oz eu paralelele duşe prin M şi M' la Oy. Avem. OP=a, PM=0, OP'=a, PM, a ea | - Din triunghiurile asemenea” OMP, OM'P”, avem E Ai PM-_PW pi: DI: 

mitatea arcului Fig. 18) este in cadranul al 
VE ) «o ( sg ) a 

  

    

0P" Op 4: 
Această. relaţie ne arată că, luând două . o dreaptă ce trece prin origina axelor



ÎN II 

abseisa fiecărui punct considerat, este acelaș, sau că, pentru o dreaptă. 
ce trece prin origina axelor, raportul dintre ordonata « şi abseisa a ori-. 

cărui punct al. dreptei este acelaș. 

Acest raport se numeşte. coeficientul unghiular al direcţii con- 
siderate. Coordonatele (a,5)_ale_unui „punet_oarecare al dreptei | for- 
mează un sistem de _pâramelrii directori _ai _direcţii_date, 

Pentru cunoașterea numai a direcţii dreptei; este destul a. cu- - 
noaşte numai. coeficientul unghiular a căci pentru a construi acea. 
direcţie, vom lua pe axa Oz un punct P de abscisă OP=1 şi vom 

lua pe paralela din P la 0 y un vector PM =. , Direcţia considerată. 

  

este paralelă cu ON. | ' 

Se vede că dacă două direcţii D și p sunt paralele, atunci 
paralelele: duse prin origină la aceste direcţii sunt confundate şi deci, 

- coeficienţii unghiulari 7 şi m ai direcțiilor D şi. D” sii egali, n =. 

„20 Dacă ne interesează şi sensul direcţii D, atunci trebue să 
cunoaștem unghiul « ce-l face direcţia. D cu axă. Oz. + 

"Fie „Ma, d) un punct oarecare luat pe dreapta: dusă. prin. ori- 
“gină paralelă cu "direcţia D (Fig. 14). Fie P intersecţiă- axei Oz cu... 
o paralelă la Oy dusă prin M. Însemnând cu 0 unghiul axelor 20, 

din triunghiul OPM (Fig. 14), avem 

QP- PM: a: i: ip   
| a „SinOMIB sina”. sin(PM- POR) sina 

pi ab 
a sin(zrOy-a) sina” | 

PREA a. d d_ ” sing 
&) . ““sin(0-a) sina” a ” sin(0-a) 

Deci, când se dă unghiăl: a al ditecţii e cu axa Oz, coeficientul 

unghiular, al direcţii este .. ea - 

  

b_ sina , 

pa o sin(0-0) 
 Dezvoltând, avem - | 

„sina | iga aia 

. “'sin0cosa = “cosfsina, ” sind - cost) (ga! i 

de unde Sa 

| Dr A mină „2 mmm 0? ră DARA 

9) Ea Ș | tga Tor meos) tona | | 

Relaţia (8) ne.dă valori proporţionale pentru pararăetrii. direc- 

„tori a. şi b când'se. „cunoaște; unghiul «a ce-l face direcţia d dată cu 

axa Oz și anume. - | A Di in,
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a=ksin(0-a), b= sina, k=const. 

Când axele sunt perpendiculare, 0=900, 

|  tga=m; a= keosa, V=ksina. : 

Deci, în cazul axelor perpendiculare, “coeficientul unghiular al 

“unei direcţii este egal cu tangenta trigonometrică a unghiului format 
de acea direcţie cu axa Oz. . . | | | 

Luând k=1, parametrii directori'a=cosa, b= sina = cos(90-z) 
se zic, în acest caz, cosinusurile directoare ale direcţii, considerate. 

11. Unghiul a două direcţii. Direcţii perpendiculare. Fie D 
a D A „Şi D' două direcţii ce fac unghiurile a 

şi a' cu Oz (Fig. 15). Însemnând cu 

   

  

V=(D'D) unghiul lor, avem 

A V=a-a', | | . 

(10) tgV = tg(a-ar) = ERIE, 
e  L-htgatea' 

Si * care dă tangenta unghiului a două 
E Fie 15. direcţii în funcţiune de unghiurile 
a şi a! ce le fac cu Oz, | 

Când direcţiile date sunt cunoscute prin coeficienţii lor un- 
ghiulari m şi m', unghiul acestor direcţii este dat de relația (10), 

"unde se înlocuese tea şi tga' cu valorile lor date de (9), 

msind .m/'sin . Ă LO De 91 meosb' ta =7 +m'cos0 

“ Dacă direcţiile sunt perpendiculare V=90,tgV. ; i, dii 
(10) rezultă Sa | ati dei zi , | | 1-+tgatga'=0, 

unde înlocuind pe tga și tga' cu valorile de mai sus, avem 

msind msin 
1+-mcos 13 m'cos6 0, 

(0 | Lt m')eosd +mm' =0. . 
„ Aceasta este condiţia care exprimă, | ce fac unghiul 6, că direcţiile de coefie 

perpendiculare. Se 
"În cazul axelor perpendiculare, = 900 i cornel / (10) ce dă tangenta unghiului dir 

ghiulari m şi 7, este : 

în sistemul de axe oblice zO0y 
ienţi unghiulari 7 şi 7! sunt 

„cos0 = O tga = m,tga' ==, 
ecţiilor de coeficienţii un-



  
  

P
E
N
 
I
E
R
 

2 
aa
 
ar
e 
a
m
 

e 
e 

em
 

m 
m
e
 
p
a
r
e
 

a 
a
m
e
 

m
a
 

a
m
 

. 
. 

> 
. 

perpenăialare și cu raza R, relaţia 

18 

oV = mm , 

5 Limm 

SE Dacă direcţiile sunt perpendiculare, tes, rezultă 

| | 1 mm'=0, 

care este condiția, axele fiind pependiculare, ca două direcții de- 
coeficienți unghiulari m şi m! să fie perpendiculare. A 

19. Determinarea poziţii unui vector. XDistanţa dintre două. 

puncte. Un vector este cunoscut dacă'se dau, sau coordonatele ori- 
ginii şi extremității vectorului, sau coordonatele originii vectorului, 

unghiul ce acest vector îl face cu Oz și lungimea vectorului. 
Să considerăm vectorul A,A, definit prin punctele Al Yah Ay) 

(Fig. 16). Fie P,P2 punctele unde axa y , 

Oz 'tae paralelele duse din A, și A2  . 

la Oy. Insemnând cu Q punctul un- 

de paralela din A, la Oz tae dreapta 

AP 2, avem - - 

AO =PiPz=a2-2 Dani 
Din triunghiul AQAz, obţinem 

” A [ez Y2) 

  

Azi 40 POR7— 970 Oacos 404 e 
A Aă= (az-20) + (Vai) 2-a) (uz-u)eos(1800-20y), | 

ARE =(ac2-a) + (ua- wi Acta -ya)eos(1809-6);. | N E - 

Br (i-a)! + (pi-y2) = 9(221 202) (971-y2) cost, : | 

Aceasta este formula care.ne di păt ratul distanței dintre punc 

tele Aia.) şi Az(2,7y2), unghiul axelor de coordonate fiind 6. | 

Dacă axele sunt perpendiculare, 0= 90; atunci distanța dintre- 

două, puncte. Ai(201,71), Az(22,y2) este dată de relația - ( 

AA5= (2 + (7, -y2)” 

“Aplicații. 10, Distanţa de la punctul Ma, 17) la origin axelor  perpendicu: 

lare este dată de - . 
' 

osie = 

0, NI fină uu Dunet oarecare al unui cere cu centrul tn origina axelot- 

Pa 

EAHpR
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exprimă. că punctul variabil (,y) este necontenit la distanța R de punctul O, 

sau că a2-[-2=R2 este ecuaţia unui cerc cu centrul în origina axelor perpen-' 
-diculare şi cu raza R. îi 

30, (r—aPH-(y—bP=R? reprezintă în planul 20y al axelor perpendiculare 
un cerc cu cenirul în punctul (a,b) şi cu raza R, unde (2,y) este un punct oricare 

„1 varibil pe cere, - " 

„+ :18.- Determinarea poziţii unui punct pe o dreaptă dată. 10, Să _ 
y „considerăm cazul când dreapta este dată 

prin punctele A,(2,71) şi A2(2c2,y2) (Fig. 17). 
Un punct oarecare M(z/) al acestei drep- 
te este cunoscut, dacă se știe raportul 

AM 
MA __ 

Fig. 17. torul AA2. Fie P.,P,Pz, intersecțiile axci 
Oz cu paralelele la Oy duse prin Aj, M,A2, şi Q şi R intersecțiile 
„paralelelor din A, și A2 la. Oy cu paralela din M la Oz. Avem 

    
  ==A, în care acest punct împarte vec- 

OM =z—a, MR =z2—z,- 40 =y yu RAz=2—y.. 

Din triunghiurile aserhenea AOM şi MRAz, găsim | ! Ă | | 

  
  

    

e ON AM 40 AN, 
MR - MA RA MAp sau, : , 

i 
PI VII : 

Da ay 
de unde | | E : - Ş 
(12) _ poftă Wa. „. IFA IA “ 
„Acestea sunt coordonatele punetului M(z 
torul A.A2 în raportul AM:MAZ=A. 

Relaţiunile (12) se mai pot scrie e 

;Y), care divide vec- 

LE > Aa?) = + k(za-2), Y=W (ya), K fiind un parametru variabil. aa „„ Considerând formulele (12), se vede (Fig. ază de la —co la —1, punetul M “variază de până la infinit; când A variază de la —1 la 0 de la infinit, de la stânga lui A, până la A; 9 la co, punctul M variază de la A, la A3. două puncte, unul interior şi altul exterior: s 
să-l împartă în acelaș raport, şi ' anume pu 

17) că, dacă A vari- 
la Aa spre d:eapta 

>» Punctul M variază 
când A variază de la 

Vedem deci, că există . 
egmentului A.A2, care 

nctul interior segmen-
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tului îl împarte întrun raport pozitiv, iar. cel exterior segmentului 
într'un raport negativ. Am văzut (No. 6, IV) că aceste două puncte 

-care înmpart pe AA în acelaş raport, sunt conjugate armonic în 

raport cu extremităţile segmentului. 
Când A=(1, M este mijlocul segmentului AAz, iar 'coordona- 

-- “tele sale sunt 

  

[ dai poeta ate, 

pe Să-trâcem acum. la cazul când dreapta. D, pe care se ană 

D Rctul M, este definită prin punctul Ao(20,%0) şi direcţia. ei. Aceasta 

însemnează, că se cunose coordo- 
natele (a,b) ale unui punct B „al 

_ dreptei dusă prin origina axelor, 

pawalelă cu dreapta D (Fig. 18). 

| | Dacă direcţia dreptei D ar fi dată 
ip prin coeficientul ei unghiular m, 

o] a7 P, P i atunci a=1, b=m. 
Fie. 18. Un punct M(z) al dreptei 

  

  

D-este cunoscut dacă se ştie raportul AoM: 0B= =. Fie Q, Po, P in- 
tersecţiile axei Oz cu paralelele din B, Av, M la Oy;. fie, de aseme- 
nea, S intersecţia dreptei MP -eu paralela din Ao la Oz. Din tri- 

unghiurile asemenea .0BQ,: AoSM, avem 

AoS _ SM _ AN, L-a __ Y-Vo _ 
0008708 a d 

Dao U- _ 
a. =, bb e, 

» e=aotap, = =wo+dp. 

  

Deci, coordonatele unui punct variabil M pe dreapta D defi- 

nită prin punctul Ao(zos0) şi parametrii directori a şi b, sunt de forma 

  

| aa 
„a=cotap, > =vo-+dp, P=35 A , Be A 

- Când awele sunt perpendiculare, iar a şi 3, cosinusurile direc- 

toare, a=cosa, b=sina, a fiind unghiul dreptei cu axa Oz, atunci 

'0B=1, p= AoM, și deci coordonatele unui pumni variabil pe dreapta 

D suit a e 
z= 20 pcost, y= mo găsite. 

za, “Aplicaţii, |. Fie ie Alti), Ala) şi M punet ce “îonparte seg- 
mentul A,A2 în raportul A,M:MAz==A. Să însemnăm cu N conjugatul:: armo- 

mie al punctului M în raport cu A și Aa Avem a
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AM AN AN 
IT == 

- MAz Nâ2  NA2 

* Raportul în care punctul N împarte segmentul AA, fiind -A, 
coordonatele sale, care sunt de forma (12), se obţin cu aceste formule. 
unde se înlocuește ] cu -A, şi sunt 

==   
  

PAZ, Mi = Aa, 
„I—A 1-A 

In general punctele ” 
ie, - uz, Zi-tpite, va -t-utj2 
1-FA IFA" lu 1 

Sunt - conjugate armonie în vapori cu punctele Aula), Aa(r22), când Adu=0, E 
Ii Să se calculeze coordonatele centrului de greuiate ale unui triunghi când se cunosc coordonatele vârfurilor. Fie Ail(zu70), Az(r2v2), As(2ra:Y3), IE G(z,y) vârfurile şi centrul de greutate al tri- unghiului A,AzA, (Fig. 19); Se ştie că punc- 

tul G este peo mediană, de ex., AB, şi o îm-. "Parte în raportul AG:GB=2:1=9, Coordo- natele punctului B fiind 
a. Fa 7 tei, pei, 

      

acelea ale lui G sunt 

Pata: Vu” AG Ls ST, ASI = 
CT TF A 2, 

IN X2-f-Xa : Da pa Pit 22 at ta-bara Pi Pata ii 1+2 i 3 » = 3 ” 

„IL Fiind date trei puncte 4,8,0 în linie dreaptă şi un punct AL în. | planul lor, să se demonstreze relația (lui Stewart) . 

„ AMIBC-+ BMECA + CXTAB + ABBE CA 0, 
“În chestiuni: de Geometrie „Analitică, 

  

y | PR 
„9 parte importantă a problemei constă în : MO, m) Aa „Alegerea axelor de coordonate. INE: C(e,0 - În cazul ge faţă, se indică să se ia 

O Ag 0) _C(e,0) a: dreapta ABC ca axă Oz, iar perpendicu- | “A B(0,0): lara din M pe-ea 'ca axă Oy (Fig. 20). Să însemnăm coordonatele acestor puncte- „date cu A(a,0), B(0), C(20),. M(0,m). Avem n A= a2-+ m, Be= B+ me, "Cal = c2+ ma, 

„Fig. 20,. 

BC = c-, CA = a-c, 182 b-a. 
N'avem de cat să i locuim în relaţia ce „trebue + PPR . erifica 

calculele. | Na ată şi.să facem,



Mii di: d mas ec ra. ta. 

Bi OT 

  

     

1V. Să se demonstreze că mijlocul dreptei care unește mijloacele dia- 
gonalelor unui patrulater A Aa A3 A4 are pentru coordonate mediile arit- 
melice ale coordonatelor vârfurilor, Fie As(223, 1/1),..- Aalica, 4) vârfurile 

patrulaterului (Fig. 20). Coordonatele mij- 
loacelor E şi FE ale diagonalelor AAz AzAa 
sunt 

E (2 atu) (a n) 3 „F , . 
2 2 2 2 

Acelea ale mijlocului M al dreptei EE sunt 
Co ta Cor ” 

3 (is 2 + =, Aaa 24) 
p - 

i 
—> x - 4 Zi, 4 Vi. 

  

Exer ciţii. 

9) Sa se afle lungimea laturilor triunghiului ale cărui vârluri sunt * 
punctele (2, 3), (4, -5), (3, -6). a « 

R.V6s, 50, Vi06 - 

Y2) Si se alle ecuaţia cercului cu centrul în punetul &, 3) şi cu 
- raza 4, 

Ru (r-2 + (pă 16. 

2 3) Care este relaţia dintre coordonatele G, v) ale unui punet M. egal 
"depărtat de punctele A(2,3), B(4, 5). 

R. (z:2P + ap (0-4) (3, zi =, 
Toate aceste puncte se află pe perpendiculara: pe mijlocul lui AB. 

Va) 4) Să se alle coordonatele punctului M, egal depărtat de punctele 

A (2, 3), B(4,5),C(6,1). 
13 8 

R . MA2=MB2=MC2, z+y=1, 270-9726, r= 3 pg: 

i) Să se alle distanța dintre. punctele: ' 

“ E 2X-+2aY ia i 

N R. EFITEaaE FI) ae 
d-ra? 

6) Să se alle coordofiatele „mijloacelor 1 laturilor triunghiului, definit 

PER, 

de punctele &, 3), (4, -5), (-8, -6). Să se figureze în raport cu două axe, 

11 R. (8-0), la- ID, (3 2) 

N. oremeseu. - = Lecţiuni de Geoinetrie Analitică. „AEL10 ră 2 

- CENTRAL ca ) 

(u UNI; ERĂ
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7) Se divide în trei părţi egale segmentul delinit de punctele A, 3), 
B(4 5). Să se alle coordonatele punctului de diviziune, cel mai apropiat 
de A. Să se figureze, 

| R.AM: MB=1:2, (8,4). . 

8) Să se arate cii dreptele care unese mijloacele laturilor unui patru- later se tae în mijlocul lor. | , 
R.M, N,P, Q mijloacele laturilor AMAa AzAz, AsAs As. Se va arata că mijlocul lui MP se e.-nfundă cu acela al lui NQ. , 9) Se dau punetele AwAz, «+ An, Se divide. dreapta AA2 prin punc- tul B, în două părţi egale; se consideră pe BiA2 punctul Bp, astfel ca BiB2:BoA3=1:2 pe dreapta BaA4 se cousideră punctul Bz, astfel ca B2B3: B3A4= 1:3, cete. Sa se arale că punctul G care Împarte segmentul Bn-2Ag în raportul BG : GAn= 1:(2-1), are coorilonatele 

_ 2%, pa, 
ă 2 n 

10) Fiind date punctele Aj(;,9;), î=1, 2. i 1,-seia pe AA2 punctul C,, astfel ca AC i: CiAz=ma: nu; pe CiA3 se ia punctul Ca, astfel ca Ci Ca: CoAz= ma: (nu <k-m2); pe CA se ia punctul Ca, astfel ca C2Ca : CaA4 = Tg: (nu Fa-ti) şi aşa mai departe, Să se arate că ultimul punct, astfel construit, are coordonatele . -r a = SE, , i i, 
, Si Smj 

Acest punct este centrul de greutate al masselor Pi Maooehin apli- cate în punctele A,. Punctul G se zice şi centrul distanțelor proporţionale, 

xReprezentarea analitică a curbelor. 
15. Reprezentarea curbelor prin ecuaţii. O curbă poate fi con- - sideiată ca locul geometrie al poziţiunilor unui punct variabil, care se mișcă după o anumită lege. Deci, coordonatele unui asemenea „punct sunt funcțiuni date de un acelaş parametru. , (1) =), y=hţo), astfel că, la fiecare valoare. a parametrului ș, corespunde un punct pe curbă şi deci, când 4 variază, ecuaţiile (1) definese o curbă în plan. Aceasta este reprezentarea parametrică -a curbei. . . Rezolvând una din ecuaţiile (1) în raport eu t și înlocuind în cealaltă, sau, cum se mai spune, eliminând pe £ din ecuaţiile (1), se obţine -o relaţie. . . 

a 
„F(x, y)=0, 

| sau 
Y= fa), | care este o legătură între coordonatele unui punct Oarecare al curbej Se zice că ecuaţia acestei curbe. este F(z, 7)=0 sau y=f(). ” + 

- D-



sau .- . o Ă zi = 0, 
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Pentru a construi curba: reprezentată de: această ecuaţie, se dau 
diferite valori lui z şi se calculează valorile lui y corespunzătoare 

„din ecuaţia y=f (2). Unind punctele |z,f(2)], 

    

| M (2,y) * cu o trăsătură continuă, se obţine curba TE- - 

Si 7 . prezentată de ecuaţia y=f(z). 
O i _.a Invers, fiind dată curba (C)(Fig. 22), există 

pP - o relaţie determinată între ubseisa z şi ordo- 
ÎN - nata ya fiecărui punct al curbei, adică 

ig, 22. o y= /(2. 

“Natura funcţiunei /() depinde de forma curbei (C). 
Exemplu. O bară de lungime AM = a are între A şi M un punet fix B, 

astfel ca BM = Vb <a). Bara se mişcă în plan, cu extremitatea A pe Oy | 
şi cu punctul B pe Oz. Să se găsească curba 
descrisă de extremitatea Ma barei. 

Să însemnăm cu P şi N (Fig. 23) intersec- 
ţiile paralelei din M la Oy cu Oz şi paralela din 

O la AB. Avem ON=AM =a. Însemnând cu a 
unghiul zON, coordonatele lui M sunt 

   
   

e & = Op ONcosa = acosa, 
, " y= PM = BMsing = bsing, 

„TA Ă astlel că reprezentarea parametrică a curbei este 
Fig. 23, 
ii == ACOS&, 7/== bsina, a fiind paramelșul variabil, 

Eliminând pe e, avem 

2 2 
2 + 7)- costa -i-șin?a => 1,- a = 

2 > 
- - [a 

care este ecuaţia .curbei descrisă” de punctul M în coordonate carteziene. 
“Vom. vedea că această curbă este o elipsă. Y 

Schimbarea sistemului de referinţe. 

YVransformarea coordonatelor, î 

16. Si presupunem că se cunoaşte ecuaţia unei curbe în raport 
<u un sistem de referinţe, două axe Oz, Oy, și voim a găsi ecuaţia 

âceleaş curbe în raport cu un nou sistem 

de referinţe, axele 0'z', 0'y', Gcăror pozi- 
% ţie este: cunoscută faţă de vechile axe. 

şi O'z, 0%, se poate aduce unghiul drept 
z0y peste z'0'y' (Fig. 24), dând unghiului 

“ z0y o translație egală cu 00' şi'apoi o 

rotaţie până Ox ajunge peste 0'z” -.: 

  
pe 2 

Dacă axele zOy sunt perpendiculare, ca:



17. Proecţiuni. Pentru a putea obţine formulele generale de 
transformare, avem nevoe de a cunoaşte proecţia unui contur poli- 
gonal pe o axă. : , 

„ Proecţia unui punet A, pe o axă Oz, paralel cu direcţia 4, esto: 
intersecţia P, a axei Oz (Fig. 25) cu paralela din, la A. Proecţia 

A unui vector AjÂz pe axa Oz, paralel cu 
A " direcţia A, este vectorul P.P2, care unește 

7 "ÎN Aş  proeeţiile originii şi extremității vectoru- 
i Azi , : a: lui. 

5 = i = —a Să considerăm eonturul poligonal des- 
| 1 F3 Pa „d Po. chis A AzAzAsÂs şi să-l proectăm po axa. 

Fig. 23, Oz (Fig. 25), paralel cu direcţia A. In- „semnând eu P,,..Ps proeeţiile vârfurilor A A5, avem 

      

  

   

, PiPa4- P2Ps+- PsB4+ P4b5= P.Pş, adică a 

„ PTĂiAz2-+ pr AzA3 + pr AsAs + pr AzA5= Prâ.4s, 

Pr A A2AsAAs=pr Aş. 
; Prin urmare, proecția unui contur poligonal deschis pe o ază, este egală cu proecția linii care închide âcel contur poligonal. - Să considerăm conturul poligonal închis AAzĂzA Asu. Avem 

PTĂ, A2AzA4Aş =pr As, 

Pr A AzAsA4As-pr A,A5=0, Pr A AzAsAsAs + pr As, =0, 
pr A AzAsA4AsA, =0, 

adică; proecția unui contur. poligonal închis pe 0 ază este nulă AB pă „ponsiderăm acum . contururile poligonale -A, A2 A3 A As a uozPa 445 Care au aceeaş origină A, şi aceeaş extremitate As 
deci PrAAzAzAsAs=prâA;, PrA+B2B3B4As= prÂrAs, 

PTAA»As44A5= prA Be BaBaAş, 

| adică, proecțiile a două contururi poligonale care au aceeaş origină A ŞI aceeaş exiremilate A; sunt egale. e 9 D Observare. Este uşor de constatat că rezultatele obținute sunt. 

| 
pe 

-
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paralel cu A,A2. Fie P,P2, OR proecţiile acestor vectori pe axa. Oz, pa-. 
ralel cu direcţia A. Fie Q intersecţia dreptei A2P2 cu paralela din A 

ia Oz. Din triunghiurile asemenea AA2Q, OMR, avem 

a DAL” OR OM 

2 : Pui - _ PrÂA2 iz, | 
R- Pe P2. Ia “prOM OM | îi 

Fig. 

  

adică, raportul proecţiilor a doi vec- 
tori paraleli este egal cu raportul celor doi vectori. --: 

Luând OM=1, avem ape n A.A. Relaţia (0) se poate scrie - 

prâsAz=o Qin [ 2pr -0M, 
on 

, prAA2 = măsA A2.prOM, 

adică, măsura proecţii unui vector este egală cu produsul măsurii 

acelui vector prin _măsura_proecţii vectorului unitate.paralel. cu vec: 
torul dat. Proecţia vectorului unitate se zice parametru de proecţie, 
POE iti 

* . 

In cazul proecții ortogonale, triunghiul OMR din figura 26 este 

dreptunghic în R şi însemnând cu & unghiul zOM format de axa Oz. 

cu vectorul OM, avem 

OR=OMcosz= cosa, prOM= cosz, 

prA A2=A Azeosa, 

adică, proecţia ortogonală a unui vector pe o_axă-este-egal-cu-pro= 

dusul acelui vecie Brit consinusul unghiului format de axa_de..pro- 

ecție cu acel vector. De oarece unghiurile (0M,0z)= 3609- (0z,0N),. 

avem cos(0M,02)= cos(O0z,OM), şi deci, în expresia proecţii unui vec- 

tor pe o axă, putem. considera sau unghiul vectorului cu axa sau 

“unghiul axei cu vectorul. 2 

Observare. Insemnând cu A(zy),- Aa(a2st2) (Fig. 27) proec- 

ţia. vectorului AAz, făcută paralel cu Oi) 

pe axa Oy, este 

  

PiP2= = Xa 2 

adică egală cu diferenţa dintre ahscisel6, ex- ex- 
- E, 

" tremităţii şi originii vectorului. [n mod ana- 

ie log, se” vede că proecţia unui vector pe Oy,  
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paralel cu: axa 0, este yz=yi, iferenţa dintre ordonata extremității și originii vertorului, 
18. Translaţia axelor. Fie (2,7) coordonatele unui punct M.în 

raport cu axele z20y,, şi (2,1) coordonatele 
aceluiaș punct în raport cu axele 0'2*, 0, 
paralele cu vechile axe și a căror poziţie 
e determinată prin coordonatele (2,0) ale 
noii origini O” în raport cu vechile axe Or, 
"Oy (Fig. 28). Axele 2'0'' se obțin din ve- 
chile axe, dând o translație axelor z0y egală - “cu 00%, 

| „Fie P şi P! intersecțiile axelor Oz, 0'a' cu paralela din M la Oy; avem: - 

  

OP=z, PM=y, O'P'=a, P'M'==apf, 
PrOMI=prO0'+-prO'P'-+-prp'm. 

Proectând paralel cu'Oy, pe axa Oz, avem 
. z=a+a', prP'M=0. 

In mod analog, proectând acelaș contur 00'PM pe Oy, para- lel cu Oz, avem - 
| 

E YD. Așa dar, Y Y 
P=ata, y=ăap 

sunt relațiunile dintre coordonatele (z,y) ale unui punct M în raport. 
cv axele Oz şi coordonatele (2127) ale aceluiaș punct în raport cu 
axele O'z%p, obținute din cele vechi după o translație egală cu 00 
„19. Rotaţia axelor perpendiculare. Cunoscând coordonatele 

| y y m[e y (2) ale unui punct M în raport cu axele. - Perpendiculare 20y, să găsim: coordonatele.    
a rotație de un unghi egal cu a=zO0xX (Fig.29). - Fie P proeeţia oriogonală a lui M pe Fig. 20. OX; avem . A OP=X, pal=y, | Proectând conturul OPM, avem 

() ” PrOM = prOP-+ prPyl. | 
Proectând ortogonal pe. axa Oz, obţinem 

4
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prOM= z, prOP = OPeosa = Xcosa,. | 

prPMI = PMIcos(Oz,PM) = PAlcos(Oz,0Y) = Yeos(a:+ 2) 
= Ysin(-a) = -Y sina, 

„ Inlocuind (2), avem 

, = Ncosa-Ysing, j 

Proectând ortogonal pe' Oy, avem 

prOM=y, prOP= OPceos(0P,0y)= Xeos(3-a)= Nsi na, 

prPM = PMcos(PM,07)=Yeos(0Y,0y) = Ycosa. 

Inloeuind în (9), obţinem 

„y= = Xsina-+ Ycosa. 

Deci relaţiile 

(3) | z= Xeosa-Ysina, y > Xsina-+ Yeosz N 

ne dau coordonatele (X, D în raport eu noile axe XOY, rotind pe 
cele vechi cu unghiul a. 

Pentru .a găsi pe X şi Y, să sormalțiaa în relaţiile (3), prima: 
cu cosa, a doua cu sina; adunând, avem 

zeosa -+-y/sina = X(cos?a -+-sin2a)= N. 

Inmulţind întâia cu - sina, a doua cu cosz, adunând, obţinem 

-zsina + „cosa =Y, 

„ X=acosa-t sina, X == zsina-t acas 

ne dau pe X şi Y când se cunose coordonatele (2,9). 

Deci, 

20. Formulele de transformare generale în cazul axelor per- 
 pendiculare. Cunoscând coordonatele (2) ale unui punct M în ra- 

port cu axele perpendiculare Oz, Oy, să găsim coordonatele (X,Y) 
„ale aceluiaș punct în raport cu axele 0'X, O'Y, coordonatele pune- 

tului O! în ra cu. vechile axe fiind (a 9), iar Oz făcând cu O'X 
unghiul & (Fig. 30). Fie P' proecţia orto- 
gonală a lii M pe O'X. Să proectăm con- 
turul 00'P'M, ortogonal, pe axa Oz; avem | 

prOM= prOC - -+ prO'P'+-prP'M, . 

(4) - z=atXcosa- Ysina; N 

proectând ortogonal pe "0, obţinem 

Fig. 30, - (5) . „y=bi Xsinat Yeosa. 
_ AN  
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Formulele (4) şi (5) sunt formulele generale de trecere de la axele perpendiculare z0y la XO'Y, cunoscând coordonatele (a,) ale noii originii O” și unghiul « făcut de axele Oz, O'. 
- 21. Formulele de transformare generate în cazul axelor oblice, Sa considerăm un punct M ale-caărui coordonate în raport cu axele ZOy sunt - - 42 Yy z=OP, y=PM, iar în raport cu axele Y My 0'X, 0Y, X=0'%', Y=p'M (Fig. 31). y i îi > Fie a=0Q, b=Q07, eoordonatele punc- i gr P! tului O“ în ruport cu axele Oz, Oy şi a , : unghiul axelor Oa, O'xX. i | Oi. nn a Conturucile OQO'P'M şi OPM avand O/N: :: aceeaş origină O şi aceaş extremitate M, / Q_ P- au proecţii egale pe o axă. Insemnând cu 
0 Flga Ba 0 şi 0' unghiurile ZOy, XO'Y, să proec- tăm ortogonal pe Oz; avem (6) - PrOP+ PrPM=prOQ + prQO'-+F- prO”p* + PrP'M, st PMcos(PM, 0z)=a+-Qo 'cos(Q0', 02)-+-o0*p 'cos(0“xX, 0z)+ Mă P'Mcos(0'Y, Oz), (7) z-tycos0 ==a--bcos + ” 

| Cos = Xcosa&+-Yeos(0 +a). Ducând 0% şi O'y, paralele res ti i nal pe Oy, din formula (6), avem Dociv eu Oz și Oy » Prooctând ortogo- 
Ț zeos0-+-y = acos--b-+-xcos(0'x, 0y)+ Ycos(0'Y, o), zcos$ ty=acos-+-b “FXeos(0-a)--Ycos(0'%,0",, ), - cos) “try =acosţ Of Xcos(0-a)-F-Ycos(x0'Y-x07,,), | zcosţ e a00sB-k-U-t-Xeus(O-a)-+ Yeos(9"-(0-ce), (8) __ zeosţ) -F-y=acos0 + B-F Xcos(0-a)-F-Ycos(0 '-0-ka). de no ermulele Di (8) ne dau coordonatele (X.Y) ale Punctului M faţă 

o »U i» când se cunose Coordonatele aceluia unct fi 
i asele Oz, 9 and se cunosc coordonatele (a, 2) ale noii origini da 

, C, precum şi uneli celor C 
Oy, XO'Y, făcâna unghiurile z0y=-0, pe axelor Ox, Oa, axele 

Observare. Făcând. în formulele (7) şi (8) 0= 90, 0"=:900 avem! | 2 a-l-Xcosz-Ysina, y>=b+ Xsina -j-YVeosa, Să formulele deja găsite în cazul schimbării generale a axelor 22. Expresiani metrice, O expresiune Fei im: de coordonatele (CD N Yn) ale punctelor Mi..-Ma m) își păepide 
forma după o translație şi o rotaţie a axelor perpenăi „0 expresiune metrică. Deci, făcând înlocuirea (Substituţia) 

   

  

TI =a-+Xposa-Y;sina, yi=Y-+Xsin : Ă . „SIN + Yeo — . avem “+ Yeosa, 2=1,2:n, 
F(z, VtiCrya) & F(X Yuie.Xr, Y,).
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I. Substituţie ortogonală. Să considerăm expresiunea 24-92 şi să rotim . 
axele perpendiculare cu unghiul e, Inlocuind pe x şi y cu 

“(9) = Xcosa-Ysina, == Xsin -4- Ycosa, 
-avem 

2-2 =(Xcosa-Ysina)?-+-(Xsina 4+-YV cos)? = (X24-Y2) (costa + sin22), 

2 y2 = X2--Y2, 
| Vedem, deci, că făcând asupra coordonatelor (e, ş) substituţia (9), 

“forma expresiunii q2-l-y2 nu se schimbă, este un învariant. 

In general, substituția - - 

:(10) pa X+bYT, y=aX+baY, 

:se zice ortogonală, daci | 

(11) „apă e X2pPY2, 
„Avera , . , 

2-0, X td VP (a2X-+-boY)P=(02-4- a2)X2+ 

2(a,b, -+- a2b2)XY + (02-4-53)y2 

" Observând relația (11), trebue să avem 

X2 2 (024-02)X2+-2(a, d rPazb)XY + (bibe). 

Egalână coeficienţii lui X2, XY, Y2, din ambii membrii, avem . 

02--U2=1, 
abitazbz=0. 

| Aceste relaţii sunt condiţiile necesare şi suficiente ca substituţia (10) 

:să fie ortogonală, Ele exprimă că determinantul substituţii, 

a24+- a =1,. 

(12) 

  

-este ortogonal. Calculând pătratul acestui determinant, avem 

  

  

    

| 07-a? ab-tazbz |_| 1 0 |, 
e 9] aubitâzda W+r2 [TO 1 

deci . i =. 

ÎInmulţind relaţiile (10) respectiv cu ă, şi a și adunând ; apoi, în- 

„mulţind .cu d; şi b> şi adunând, obținem | 

arta = (a2-+ a2)x+ (ab FazbaY, 

byz-t-b2y = (ab nt db) (02--02Y. 

Observând relaţiile (2), avem
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(3) | | X = At a2y Y = by boy. 
Aceasta se zice substituția inversă a substituţii ortozonale (10). “Din ultima din relaţiile (12), deducem 

și aplicând o proprietate cunoscută a rapoartelor eșale, avem 

„2 _=d2 _ , Va2țaz alt .. 
da bi 024 022 

Observând primele două relaţii (2), obţinem 

Semnul + corespunde cazului când luăm 5=1 Luând numai semnul -F (semnul = cor băm sensul axei 0X), avem - 

» iar semnul -, cazului 6=a-]. 
espunde cazului cund schim- 

(4 __ -aa : , dd SL =: ba; a2=-b, 
Observând relaţiile (2), rezultă 

AB 2=0z2-p2=1, 
a20-f- bad (-0, 24-02 = 24 bo2-= 1, 

tr Fodaa(-b)-H(-05)bn=-(așdu-t-abn) 0, Care probează că substituția inversă loage cu (12), adică este o substitu | Se observă că rotația axelur p 

(13) îndeplineşte aceleași condiţii ana-: ție ortogonali; 
erpendiculare, . 

2 Xcosa-Ysina, Y= Xsina-+-Ycosa,. este o substituție ortogonală: 
| II. Fzemple de învarianţi 10, 22-42. Am văzut că avem față de votația axelor perpendiculare. 

2-2 == 2 y2, _ Interpretarea Seometrică este următoarea. Ex iuni 
etric 

- XPresiunile a;2-4-,2,x2 2: 
trebue să fie egale, căci reprezintă respectiv Pătratul distanţei, Oiiz, a 
origina Comună a axelor perpendiculare 2O0p şi XOY la Punctul M. : 

20, ECF Vau După rotația axelor de unghiul &, avem ă (TF Grucoca- sine) (xacosa sina) Gsina-f-vicosa)(xzsina--Yycosa), 
E=(XX2+ Y, Y2)(cos2a +-sin2a), 
CITY = XiX2FVYa, 

o
a



Interpretarea geometrică este următoarea, Avem (Fig. 32) 

    
   

  

- | zi Ezzx = O0M..OMy —L-2 12 anii a Oro a OMr-OM2 ? 

a d, y 
Y i. E= OM. mia 

“Ma (o) a ez 
. . - i +a Y, DC i 

ap M, (2 91) 2 
E | E= OM. OMz === 

. Fig. 32. 

Notând cu ay, 4 unghiurile lui Oz cu dreptele OM, OM2, avem 

Pete, 2 iq . 
> 

” t tg Deci E= OMa.0 Ma Lotul 
” V1-Fte2a, V1-te202 Ptg2a2 

- j 1 Sina sin&2 
  

COSA, COSA2 

„Sine aj asez 

costa! O cosary 

cosazicosag-ț-sina sine, - 
» 

Vsin2a,-ţ-eos2a, |/sin2a24+-cos2az 

E= OM. OMacos(a2-a4) = OM:.OMacos(OM1, 0M2). 

Deci, expresiunea considerată este un invariant față de rotația axe- 
lor, fiindcă nu depinde de poziţia axelor, ci numai de punctele O, M,, M2. 
Expresiunea E se zice produsul geometric - “al vectorilor OM, OM2. 

III. Exemple de expresiuni melrice. 10. (2-22 (VP. Această | 
expresie nu-şi schimbă. forma faţă de o translație a axelor, . 

= ON. OMFP 

    

  OM,O0Ma2   

aaa, y=b+y, | 

căci i (at -rpofa-re -(are)P--V-rr)-b-+> mp= 

| | (oz: FO Ia | 
Expresia dată se poate scrie , 

(223 92)-P (202-492) -2(2024-94Y2). 

Cum fiecare din paranteze este invariant faţă de o rotaţie a axelor, după 

cum am văzut mai sus, rezultă că întreaga expresie este invariant fata de 

o rotaţie a axelor perpendiculare: . . - 
„Expresia dată este deci metrică, “căci își păstrează fi forma faţa de o 

translație şi o rotaţie a” axelor „per pendiculare..
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Interpretarea geometrică este simplă, Ixpresia dată este pătratul dis- tanței dintre punctele (2, w) (22, v2), îndependenta de ovice sistem de referințe, - i 
20. Bz=(z,- 2)(23-24)-k (912)'3-Y,). Considerând punctele M(24, y,), *" Ma(24,4) (Fig. 38), -avem 

| (2-22)(23-24)+(y, =Y2)(y3-Y 2 E MMa-MaMy MM: MaM 
“ (27,-22) : 3-7a)-k (12009394) E.= MM M=M ZA 28 “y (24-22) (y,-72)2 V! (23-24)2-HU3=y4)2 

-Y2 Ya=Y 1-7 2 Ya Ya 
L-a Za, 

ŢI 

Pee) ba) 
Insemnând cu a şi 3 unghiurile lui Oz cu vectorii M tM2 MaM, (Fig. 33), 

din triunghiurile dreptunghice MPM>, M3QM,, avem 

Bia MM>.M3Mg 

  

Ya V3=Y4 =t o Va cz, 80, pe stef, 
Deci i l-Htgataf: E=M,M, MaM—iBatep „a Vitae VI-a 

Cosacosf +-sinasinf 
sin2a-[-cos2a | cos25 +- sin28 

  

MiMz-MaM,(Cosacosf-ț-sinasinf), 
E=—MiMa.MaMgcos(a-f) 

=> MMz- MaM,cos(M,Ma2, M3M,). 
Expresia dată este independentă de orice . Sistem de referinţe, depinde numai de cele Patru puncte date. şi se zice Produsul. geo- metric al vectorilor. IZA. ” 

  

Exerciţii. 7 1) Ce devine ecuaţia X2-y2-9 raportată la axele 0'X, 0'Y, co se și Ox fiind 450, 

R. XY-pi=0, 

X-2y-1=0, când curba “reprezentativă este tae în punctul 0'(,-1), unghiul axelor 0'X 

2) Ce devine ecuația 2x2-3y-8x-5y.4-6 este raportată la uxe paralele cu cele -q 
R. 2X2-8Y2.-1==0, 
3) Transporiând axele p 

curba reprezentativă 

aralel în Punctul (1,1), să se determine: unghiul
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cu care trebue să învârtim noile axe în jurul acestui punct, pentru: ca ecuaţia 

X2+2xy + y2-4x-4y-4—0 să se transforme 1n alta care să nu mai conţie termen 
cu XY, 

R. X=1+ Xcosa-Xsina, y=1+ Xsina+ Ycosa ; c0s2a=0, 0480, X2-VzX 

-1=0; curba reprezintă două drepte paralele,cu 0'Y. 

4) Să se arate că expresia (x pinx2y 0 este un invariant faţă de rotația 
axelor, 

R. Se aplică identitatea lui Lagrange (x2+y9(x 3+y2)- (tz yy)= = 

(ax. Fiecare din paranteze este un invariant. 

Curbele de ordinul întâi. 

Linia dreaptă. 

1(z.y) fiind un polinom în raport cu z şi y, gradul sau 
ordinul e curbe /(z,y)=0, este gradul polinomului it în 

raport cu z şi y. 

Curbele de ordinul întâi sunt reprezentate de ecuaţia 

Am By+ 00, 

A, B. C. fiind cantităţi date. 
O curbă de ordinul al doilea este reprezentată de o ecuaţie 

de forma Mata 9Bcy ++ Cy2-+92Dz-+9By-+-F=0. 

_24. Curbele” de ordinul întâi sunt linii drepte. Să considerăm 

o dreaptă D definită de un punct Mu(,,y.) şi direcţia ei (Fig. 84). 
D ___ Aceasta însemnează că se cunose coordo- 

M(z,y) natele (p, q) ale unui punct Q al dreptei 

M dusă prin origina O paralelă cu dreapta - 

(290) „Di Ama: văzut că (2, y) fiind coordonatele 

      

  

O 
Z unui punct oarecare M al acestei; drepte, 

Fig 84, aveni | „ 

(1) z=2ţ 08, YPiFap, 

“unde p=MN:09. Din aveste relaţii, deducem 

N ea Ut 
- pg 

De unde | 

PO UV 0) et 

care. este o relaţie” între coordonatele (z, y) ale unui punct oarecare 

A al linii drepte D.. - 

„Ecuația (2) este ecuaţia dreptei definită de punctul RD) 

şi parametrii săi directori (5 q). Această ă ecuâţie se nai poate serie. 

>
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Ip pe-a), | 
sau 

| , 
(3) Di Y- Yu =m(x-x), m 

Cantitatea m=-, care am văzut că se numește coeficientul unghiular al direcţii dreptei D, se numeşte coeficientul unghiular al dreptei D, 
” Desvoltâna ecuaţia (2), avem 

1* -pY*9xi+pyi =0, sau 
N | (4). Ax+By+C=0, unde e 

A=g, B=-p, C=pyi-9x, 
| _a_ "A 

m = 

Deci, o dreaptă D, definită de un punct şi direcţia ei (>, q) (sau coeficientul ei unghiular-2 ==m), este reprezentată de ecuaţia (2), sau (3), sau (4); în rezumat, de ecuaţia 
. Ax+By+C=0, 

de ordinul întâi, Aşa dar, o dreaptă este reprezentată de o ecuaţie 
de forma (4). 

Invers, orice ecuaţie Ax+ By +C=0 reprezintă o linie dreaptă - In adevăr, forma simplă Ax+ C=0, Sau X=-7, A=:0, sau x=a, reprezintă o dreaptă paralelă cu axa Oy. De asemenea, By-+C=0, Y=-3, BO, sau Y=d, reprezintă o dreaptă paralelă cu Ox. Să considerăm âcum forma simplă Ax+By=0, Aceasta se poate y=-0x, = my, mp. 
| Considerând două punete My), M2(x2.y2) pe curba Ymx (Fig. 35), avem Di i ” ” Wim Y2= Xa, 

  

Vă PM, __OP, 
Ya X2 P2NM2 "OB," Această relaţie arată Să triunghiurile OP,M,, OP2M2, care au 

- unghiurile OP,M,==OP2M2, sunt asemenea. Deci, unghiurile POM, = 
P-O012, adică „dreptele OM,,O0M Sunt în prelungire, Sau că dreapta MM, trece prin 0. | e 

i 

c
c
.
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Cum M, şi M2 au fost două punete oarecare ale curbei y=mx, 
„rezultă. că această curbă este o dreaptă ce trece prin origina axe- 

lor de coordonate, de coeficient unghiular a 
. - . 4 sta 

Deci, &cuaţia 

Ax+By= 0, p=mă, m=-A, 

ta
! 

reprezintă o dreaptă ce trece prin origină, al cărei. coeficient un- 
A 

ghiular este mg 

Să considerăm cazul general - 

Ax+By+C= =0. 

Presupunând B+0, "căci altfel avem un caz deja studiat, avem 

- AC 
Si = Băp 

A C 
y=măx-+n, Mp, n=-g: - 

Dar, ecuaţia y==mă, reprezintă o dreaptă 

.0Q, ce trece prin origină (Fig. 86). Dând lui x 
valoarea OP,„punctul M al curbei y=mx+use 

obține din punctul Q al areptei y=mx, luând pe 

£ paralela PQ la Oy, cantitatea constantă QM =. 
Fig. 36, " Deci, curba y=mx+n se obţine dând dreptei 

Y=mx o translație egală cu n dealungul lui Oy. Prin urmare, ecuația 

  

Y=mXx+n , 

“reprezintă o dreaptă paralelă cu dreapta y= =mă, adică o linie dreaptă. 

Aşa dar, ecuaţia 

_ Ax+ By+C=0, 

. A C Său = mn Mp n. 

” reprezintă o linie dreaptă, 
Deci, ecuaţia. generală a linii drepte este | 

Ax+ By+C= 0, 

şi reciproc, orice linie dreaptă este reprezentată de o ecuaţie de. 

gradul întâi în raport cu x şi y; cu alte cuvinte, curbele de ordi- 

nul întâi sunt linii drepte. 
„ Coeficientul unghiular al ăreptei 

Ark: 0=0 ș
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este egal cu a, raportul schimbat de semn dintre coeficienţii lui x 
Şi Y. Dacă ecuaţia dreptei -este de forma. 
E y=mz+u, 
coeficientul unghiular m al dreptei este egal cu coeficientul terme- nului cu x, trecut în membrul al doilea. 

În cazul axelor perpendiculare, formule (1) devin 

Xa tpeosa, y=y,-+ psina, 

PM, 0M= 1, p=cosa, q= sinz, m=-= ga; ecuaţia (3) este 

Y- Pi =m(x-x0), m= taca, 
coeficientul unghiular m este egal cu tangenta trigonometrică a un- " ghiului pe care dreapta dată îl face cu Ox. , 

25. Construcţia dreptei Ax+By+C=0. Fiind dată ecuaţia unei. drepte, pentru a o construi, să găsim punctele unde dreapta tac axele de coordonate. Aceste puncte se obţin făcând în ecuaţia dreptei, pe rând, y=0 şi x=0 şi avem     Y=0, x=-; r=0, y=-Fa 
„FIE. 87. care sunt coordonatele puncte] P şi Q (Fig. 37: unde dreapta tae axele Ox și Op. » “ i ie 97), i De ex, 2*-3y+6=0. Punctul P unde tae axa Ox are coor- donatele Y=0, x=-3; iar purctul Q unde tae axa Oy, are coorqo- natele «=0, Y=3 =2.. Dreapta cerută: este PQ | In cazul particular Y=mx, dreapta se construește -unind ori- 

gina cu punctul de coordonate (1,m). Da ex., dreapta y+2x=0 se 
obţine unina origina en punctul (1,-9). 9 

: n izuţ 
26. Reprezentarea parametrică a linii drepte. Am văzut că. 

dreapta fiind definită prin punctele M,(r..y,), Ma(x2,y2), coordonatele 
(+7) ale unui punct oarecare a] dreptei sunt 

.. 
(5) atăt pa Yitâye MM, 

DĂ 1+4” "MA 
SR ÎN € reprezentarea para- 

„metrică a linii drepte definită prin punetele Me), Ma(xa ») : . 
» - ” IE iai My) şi direc- ţia ei, parametrii săi directori fiind p şi g, re reze Se 

ee , 
t ie: a linii drepte este dată de relaţiile D, brozen area Perametrică.
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a 
7?
 

«
d
 

X=ă --pp, Y=Y4+ap, 

p fiind un parametru variabil. 
” Aceste formule se deduc din 6), care se pot serie 

| x= haite x), x pax, niz 
adică ui 

XX pax, Y=yutu(yz-y0), 
sau Xa + pp, y= = dp, punând P și Pb g în loc dep și XX - 
Y2 

27. Altă formă a ecuaţii linii drepte. Ecuația unei drepte ina. 
Ax+ By+-C=0, CFO, 
pl 
(-3) (5) 

Punctele unde tae axele Ox şi Oy: au coorăonatl(-€, 0) 

să o scriem sub forma 

| (0, -Ș) Deci, ecuaţia unei drepte ce " detormină pe axele Ox și Op 
„segmentele OA==a, 0OB=), este 

„Xa 

28, Condiţiile ca ecuaţiile Ax+By+C=0, AX-+By-+C,=0 
să reprezinte aceeaș dreaptă se obţin scriind că sunt egale abs- 

cisele şi ordonatele punctelor. de intersecţie cu axele Ox, Oy ale drep- 
telor :reprezentate de > seta “considerate. Urmează deci 

S.C, 
= AB By 3 - de unde a B Cc i: 

” a B Cy 

adică: să, fie proponționali coeficienţi corespunzători din cele două 
ecuaţii. : e 

29. Condiţia ca două "drepte să fie paralel, Dreptele, 
De Ax By+C=0, Ax+BIyLC!= 
fiind paralele cu direcţiile ce au coeficienţii ieri E 

_ĂA m A' 
| po Bi 

aceste , drepte sunt paralele când direcţiile lor sunt paralele, adică 

coeficienţi unghiulari să fie egali, m=m!, 
ana, i pc 

Seriind această condiţie pentru “dreptele. date, urmează aa 

N. Abrameseu. — Lecţiuni de Geometrie Analitică,
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A_AA_B 
Bo Bra pr 

adică să fie proporţionali coelicienţii lui x şi y din ecuaţiile dreptelor. 
Deci, 

Y=mă+Ă, Ax-+ By+]=0, 

unde A este un parametru variabil, reprezintă respectiv drepte para- 
lele cu dreptele 

P Yy=mă-+kn AX+By+C=0. 
"+ 80. Unghiul a două drepte. Drepte perpendiculare. Fie & şi a' unghiurile făcute de Ox cu dreptele . 

„ (D)=Ax+By + C=0, (D')==A'x+B'y + C'=0. 
Am văzut că 6 fiind unghiul axelor de coordonate (No. 10), avem 

tea _ ansin0 cat m'sinţ | 
O? lkmeos? “8 1 +n'cosf 

Lă 
n ==, n =-z - 

Unghiul V=(D',D) al dreptelor este dat de relaţia 
toV=— gactga 
> Lrtgatga | 

unde vom. înlocui pe tea şi tga' cu valorile de mai sus. Dreptele sunt perpendiculare când 
1-+tgatga'=0, sau 

. 
„sin n'sinf 0 

1+meosă  1-Frcosă 0 adică |. 
- 1-+(m-+m')eos0 + mm! = 0. . Bă | 

„În cazul axelor perpendiculare, avem 9= 900, tga=m, tpar! ==, 

  

iar condiția ca dreptele șăj fie. perpendiculare este ca între coeficienţii 
lor unghiulari să, avem -. 

e 
| 1+mm'=0, 

31. Intersecţia a două drepte. Punctul de intersecţie al dreptelor AX+By-+C=0, A'x-BpGr=0 
are pentru coordonate valorile lui x şi y telor. care verifică ecuaţiile drep-
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„ Rezolvând aceste ecuaţii şi presupunând AB'-BA'=+0, avem. 

BC'-CB' CA'-AC! 
* ABBA! ' 1" ABBA! 

Deci, când AB'-BA'2+-0, sau APE, valorile lui x şi y sunt de- 

terminate, dreptele se tae întrun punct la distanţă finită. 

Dacă AB/-BA'=0, snujar= gi iar BC'-CB'2-0, x şi y au va- 
lori foarte mari, punctul de ihtersecţie este aruncat la infinit, drep- 

“tele sunt paralele, Am regăsit deci condiţia ca dreptele să fie paralele. 

Dacă AB'-BA'=0, BC'-CB'=0, avem 

A - Ba Ce CA:AC/0, 

“valorile lui z şi y sunt de forma d nederminate, dreptele au toate. 

„punctele comune, sunt confundate, ecuaţiile se reduc la una singură. 

32.. Fascicol linear de drepte. Fiind date dreptele | 

(D)Az-+ By C=0, (D)=A'z +B'y+ C'=0, 
-ecuaţia 
(5) &(Az + By Cre (A'z-+-B'y4-C')=0 

reprezintă, oricare ar fi e și & ', o dreaptă ce trece prin-ihterseeţia— 

dreptelor (D) şi (D”), căci punctul de iritersecţie-al acestor două drepte 

verifică ecuaţiile ;dreptelor (D) şi (D) şi deci şi o transformare a lor; 

adică ecuaţia aD+-a'D'=0. 
_ Reciproc, se pot găsi valori pentru & și a' pentru: ca ecuaţia. 

“G) să reprezinte orice dreaptă dată ce trece prin intersecţia drep- 

"telor (D) şi (D'). În adevăr, o asemenea dreaptă este definită prin 

punctul de intersecţie al celor două drepte şi încă un punct Mo(zo,y0)- * 

„Seriind că dreapta (6) trece prin acest punct, avem 

a(Azo-+ ByoJ- C)+a' (A "o-t+ B “o+- G)= 0. 

Va fi deci destul-să luăm : 

. a=A'z94+-B '79+C, & '=-(Azo-tByo-tC), 

“pentru ca ecuaţia. (6) să reprezinte dreapta definită de punctul Mo(200,70) 

şi intersecţia dreptelor (D) şi (D”). 

Dacă dreptele (D) şi (D') sunt paralele, ecuaţia (6) reprezintă 

toate -dreptele paralele cu direcţia comună celor două drepte. 

“ Dacă dreptele (D) şi (D') sunt confundate, dreapta (6) se con- 

-“fundă ea însăşi cu aceste drepte. 

Afară de acest ultim caz, ecuaţia (6) reprezintă toate dreptelă 

„ce tree prin intersecţia dreptelor (D) şi (D') şi se zice că ecuaţia “ 
ge 

/
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(6) reprezintă un fascicol linear de drepte. Această ecuaţie nu con- , : n. 
& . . “ţine de cât un parametru ZA ȘI se poate serie 

O „AZ By-C-MA'z+-B'y + C")=0, 
Totuși, pentru ca această ecuaţie să reprezinte toate dreptele ce trec prin intersecția dreptelor (D) și (D'), trebue să presupunem , , & 

| 
că dăm paramentrului A Şi valoarea Z infinit de mare, care are loc pentru «=0, când ecuaţia (6) şi deci și (7) reprezintă dreapta A'z+B'y+C'=0, 

| In rezumat, când ecuaţia unei drepte conţine un parametru vari-. abil, A, lu gradul întâi, - 
(A--AA)z+ (B+-AB)y + C-+A0=0 

dreptele reprezentate de această ecuaţie trec prin punctul fix, inter-- secţia dreptelor 
Az+-By-+C=0, A'z+ B'y+CG'=0. 

In caz câna aceste două drepte sunt paralele, dreptele consi-. derate. au o direcție fixă, 
" 33. Ecuația dreptelor co tree print”un punet dat, Ecuația unei drepte fiind Az-+By+ C=0, vedem că conţine tr A,B,C. Nu pot fi toţi nuli în acelaș timp, căci atunci ecuaţia dreptei 

n'ar mai exista şi divizând cu acela care este. diferit de ZETo, ecu-. 
ația dreptei conține numai doi parametrii. Trebue, deci, două condi- 

ei paramctrii, 

şi direcţia. . 
- Seriind că dreapta reprezentată de ecuaţia considerată trece prin. 

punctul (2, Y avem | | - A 
Ax + By +C=0, 

Scăzând această ecuaţie din Az+ By C=0, rezultă - i AeazD)+B-y)=0, sau 
A . 

Y-n=m(z-z,), me . Deci, ecuaţia generală a dreptelor care tree prin punctul: 
(zy,) este . . 

„Y-n=m(z-a), m fiind un parametru variabil al dreptei). . -- 
Aplicaţii, fo Să scrie ecuația unei drepte ce tre paraleli cu bisectvarea a doua a y=—x, ecuaţia dreptei cerute este 

I-0=—(0-f vo, ă a 

(de fapt este coeficientul unghiular. - 

ce Prin punctul (4.0) -şi. axelor. Ecuația bisectoarei a doua fiind. 

T
I
 
T
I
 
a
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20 Si se scrie ecuatia unei drepte ce trece prin origină şi este perpen- -diculară pe dreapta care determină pe axele de coordonate perpendiculară, seg- 
-mentele de lungime 2 și 3. Ecuația unei drepte ce trece prin origină” este „y==mz, Ecuaţia dreptei date este 

3 Şi are coeficientul unghiular m >=rez: Dreapta căutată fiind perpen- 

- > - Ş , 1 2 - . . “diculară pe aceasta, urmează nun + 1=0, Mo + Ecuația dreptei 
-cerute este 

fa. ae 
34. Ecuația dreptei ce trece pi prin două puncte (224,1), (2, Vo) 

-Am văzut că ecuaţia dreptei ce trece prin punctul (zu Yi), este, 

y— Yu =m(ar— x). 

Această dreaptă trecând şi prin punctul (ara Ye), “coordonatele 
:acestăi punct verifică. ecuaţia dreptei, deci - 

puma) me. 
Bt 

Inlocuind pe m, ecuaţia dreptei ce trece prin punotele (2), 
(202,2), este - ! 

) 

Va— 
y— ue z—), 

V2—Yi 
oz 

ferenţa ordonatelor şi absciselor celor dou punâte, luate în aceeaş 
-ordine. 

Aplicaţii. 10, Să se scrie ecuația dreptei ce trece prin punctele (0,2), . 
-(3—D. Avem 

iar coificientul ei unghiular este ———— razi adică aportul dintre di- 

  2 2200, i y=— 2=—a, 2-+y—2=0, 

ae | 

IFA - 
  

E 29, Si se scrie ecuația dreptei ce trece prin paunetele M(a,b) şi n(€ 

hd), să cxplize rezultatul, Avem 

bad 
DA ” ” d—d 

ate 

1-A a | 

Ecuația dreptei cerute nu depinde de >, ci reprezintă o dreaptă ce 

trece prin punctele (a, b), (c,d). Aşa, şi trebuia, căci punctul N este un punct - 

“oarecare al dreptei detinită de punctele (a,b), (6,4). 
„39, Să se afle ecuația dreptei ce trece prin: intersecția dreptelor Ă 
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y—2r—a=0, y—4z+a:=0 şi prin origina axelor de coordonate. Ecuajia drepte- 
lor ce trec prin intersecția dreptelor date este 

y—27—a+My—4r4+a0)=0. 

„Această dreaptă trecând şi prin origină, ecuaţia ci este verilicată când: 
înlocuim pe z şi y cu 0 şi 0; deci -* 

, —a-tria=0, 1=l, 

Ecuația dreptei cerute este 

| y—20—a+(1—42+a)=0, y—3x=0, j 

40, Altă formă a ecuații dreptei ce trece prin două puncte (ui), (Taj). Fie 

(8) - AZTBy+C=0 
ecuaţia dreptei ce conţine punctele date, adică 

Ait Bys-+ C=0, 

_ AzztBy2+ C=0, 

(9) 

Ecuaţiile (8) şi (9) formează un sistem de ecuaţii lineare şi omogene: în raport cu A,BC. Cum A,B,C nu pot fi toate nule în acelaş timp, căci: n ar mai exista dreapta pe care sunt cele două puncte, urmează că sistemul. are soluţii diterite de zero, deci trebue ca determinantul coeficienţilor să. îie nul, adică ” 

2 yu 

2 n 11=0, 

Ca "Va 1 

care e altă formă a ecuaţii dreptei ce trece prin punctele (2,1), (22,92)-. 5. iţi . 
ă 

tinea Condiţia ca trei puncte (zi), (2272), (273,93) să fie co- are se obţine scriind că punetul (2,7) este pe dreapta 

z ya 
Za Va 1 |=0, 

Z3 3 1. 
definită de punctele (2272), (3,972), şi este | 

ap 1] 

2  1|=0. 

3 73 1 
Observare. Această condiţie se mai - IE ai . l putea obţi - determinaţilor, scriind că punctul (22,45) este pe ae Și altfel, fără ajutorul! 

a 
Vaz | ” 7—= Ii za, 

  

(e 2 ) 

definită de punctele (vw), (222), adică 
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Ya—y beti (as ed. 

sau, în fine, scriind că dreptele definite respectiv de punctele (z,.y.), (ez); 

(2,71), (a.y3), sunt paralele, adică 

Vai _ V3Y , 
Wa Os Ci 

* 36. Condiţia ca trei drepte să fie concurente. Dreptele | 

(D)=Asz+ By+ Ci=0, 

(10) (D2)==Azz-+ Bay + Ca=0, * 

(Do) Ace Bay +- Ca=0 
sunt concurente, când există o valoare unică pentru z și una pen- 

"tru y, care se verifice de odată ecuaţiile celor trei drepte. Condi: 

ţia ca aceste ecuaţii să fie compatibile este 

AB _ 

Ă Ao B2 GQ =0. 

A3 Ba Ca 

Una din ecuaţiile (10) este o consecinţă a celorlalte două, 
iar coordonatele punctului comun celor trei drepte se obţin rezol- 

“vând în raport cu z și 7 aceste două ecuaţii. 
Observare. Se mai poate exprima şi altfel conditia ca trei drepte să 

fie concurente, In adevăr sistemul (10) fiind compatibil, ultima ecuaţie, de 

ex., este o consecință a primelor două, adică 

Azz+Bay+t Cs= MAz+ By + Crt p(Azz + B2y+ C2), 

ceea ce înseamnă că se pot. determina trei cantităţi Gusa2 03, asttel în cât să 

avem . 
„as( A+ Buy Ci) + a-(Azz + Bay C:) Pas(Asee-t Bay + C4)=0, 

dela A+ azÂ2-+ a 3) + ylaB + as Bar asB3)t a. Cit ap Ca-+ as G=0. 

Identiticând, adică egalând cu zero coeficienţii lui &, y şi termenul 

liber, avem 

au As -FazAz-FasA3=0, 

(11) , a BrkaBa-+a,B3=0, 

| ” a4Cu-ta2Cat-aCs=0. 

Sistemul acesta de ecuajii lineare şi omogene în raport cu au au &, 

trebuind să aibă soluţii nu toate nule, urmează că determinantul 

A A A. 

Bi B: B |=0, 

C Ca Ca | 

care este condiţia pe care am găsit-o ca dreptele să fie concurente,
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Această condiţie fiind îndeplinifă, ecuaţia a treia din (11) este o con- , 

secință a primelor două, iar din primele două, rezolvând în raport cu, £&, 

  

    

Cs 03 
obținem , 
Ă a, _ A2Bs-AsB2 az _ AsBi-A.B3 

a ABzAzBi a; AIBzA2Br' 
de unde i * 

LI a a2 a3 , 

A2 A3 A3 A | | A  A2 | 

B2 B3 „B3 | B, B. B; 

"aşa că valorile lui au, cz, a, sunt date de 

A Aa „A3, A, ” A A2 
ah ; aam fs ș a3=4h , 

B2 Ba Bz B, B, B2 

    

& fiind un număr oarecare. . E 
Prin urmare, dacă dreptele Di, D2, Ds sunt concurente, se pot găsi trei - valori, a, az, as, astiel în cât să avem identic 

a Diaz Da-+ aD3=0. 
Această condiţie este deci ncesa 

fie că avem identic 

- 

ră. Ea este şi suficientă, In adevăr, . 

aD, + a2D2-+aD320. 
De unde ! 

—asD3=a4Di-t-a+Da, ” 

relaţie care probează că ecuaţia dre 
dreapta D3 este o dreaptă ce trece 
'dreptele D,, D2, Da sunt concurente. | SN 37. Aplicaţii, 1. Să se arate că mijloacele diagonalelor unui patrulater “complect -sunt colineare. Fie patrulaterul complect ABCDEF (Fig. 38), ale cărui | , diagonale sunt, AC, BD, EF. Sa luăm ca axe de 

coordonate, AD ca axă Oz şi AB ca Oy. Să în. 
semnăm coordonatele punctelor D,F,B, E cu 

D(a,0), FO), BO,5), E, o). 
Pentru a găsi coordonatele punctului C, te- 

zolvăm ecuaţiile . Na 7 . 

ptei D3 este de forma MD t+A2D2=0,-adică 
prin întersecţia dreptelor D, şi D2, sau că 

N 

  

Za, Dada d + e 1, Fi 1, 

ale dreptelor D E şi BF ; avem i. 

„fio-0, „ _be(d- ff) z ddZef Yoda! - 

or M, N, P ale diagonalelor AC 
Coordonatele mijloace! , BD, EE sunț E 

fAb—0) d(3-7)| ora o Ș m AZ), 2:bd—ef)| ? (3. 3) p(£, 3). 
Să calculăm determinantul
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fătb=—0). de(a—f) 
2(bâ=ef) 1 Ze pi1 2(bd ef). 2bd-ef) ef) 

d b. - 
Xa Ya | |= 3 3 1Pp 

Xa Ya | f.- e | 

2 2 1 
care se mai scrie i 

fâ(b—e) badd—f) bd—ef 
. 1 Ă - 

„02=p d d 
e 1 

Se dezvoltă şi se arată că este nul, 

-sunt colineare. 

II. Să se arate că medianele unui triunghi sunt concurente. Să luăm. ca 
-axe Oz și Oy (Fig. 39) laturile AB şi AC ale triunghiului dat ABC. Fie B(, 0) 

. C(O, c) coordonatele punctelor B şi C. Ace- 
lea ale mijloacelor laturilor AC, AB, BC, 

sunt B' (0,3), (7,9) A (+3 
Ecuațiile medianelor sunt - - 

(AADZca—by=0, 

(BB')Zez + 2by—be=0, 

(CCr)=20-tby—be=0. ” 

şi deci mijloacele diagonalelor - 

  

Determinantul coeficienţilor este 

e —b 0 . 

Ma, [rc 2b —be |=0, | 

2 db —be |  : a 

relaţie care probează că aceste drepte sunt concurente. „i - Josef 

e __ Aceasta se mai poate vedea, observând că avem (AA'”)+(BB')—(CC')=0, 

Ş „* TUL. Se dau două punele fie, A pe Oz şi B pe Oy, astfel ca OA=O0B =a, 

4 -axele fiind perpendiculare. Fie P şi Q.proecțiile pe Oz şi Oy ale unui punct M 

variabil pe AB. Să se arale că perpendiculara din M pe PQ trece printrun punct 
„9. fix. Ecuația dreptei AB fiind z+y=a, să însemnăm coordonatele punctului M 

variabil pe AB, cu (î, n); deci A +u=a. Ecuația perpendicularei din M pe PQ este . 

you) 

| „Inlocuind in această ecuaţie pe w cu valoarea sa, ua dedusă din 

'Telaţia Aka= a, obtinem 
a(y—a)-+M2a—z —y)==0, 

_-de unde deducem că perpendiculara din M trece prin punctul (a, a) de inter- 
„ssecjie al dreptelor . 

y—a=0, p+y-20=0. Pi



   

Exerciţii. 

"S— 1. Să se afle ecuaţiile laturilor triunghiului ale cărui vârfuri sunt (2,9). (4, —5), (—3,—6) 
R. 2—7y=39, 9x—5y=—3, 4z+y=t11,. 

(5, 0), GC, 2), (—3, —2). . 

R. y=0; z=1; z—2y—1=—0. 
3), Să se arate că dreptele 2x+4+3y=—13, 5r—y=7, 2z—4y+10=0, sunt: 

concurente şi să se alle punctul lor de intersecţie. . 
R. Punctul (2, 3) e dat de primele două ecuaţii Şi “coordonatele sale 

verifică pe a treia, ” ” 
4), Să se aile diagonalele patrulaterului ale cărui laturi sunt (CB)=. 

z--y—1=0, (AD)=z—2y-+4=0, (DC)=2z-+y—2=0, (AB)=a—2=0, 
R. Se găsesc punctele de intersecţie A(2, 3), B(2, 1), C(, 0), D(0, 2). Se 

caută coordonatele E(2, —2), F(5, 6) de intersecţie al laturilor AB, CD? AD, BC. 
Ecuațiile diagonalelor sunt (AC)=3z—y—2=0, (BD)=2-+2y—4=0, (EF)= 8r—3y—22=—0, , . 

5). Să se atle înălțimile triunghiului ale cărui vârfuri sunt (2, 1), (3,—2), 
(—4, —D,. , . 

| R. Se aplică ecuaţia dreptei ce trece printr'un punct şi perpendiculară. pe alta ce trece prin două puncte: S6 găsesc 75—y=13, 3-Py=7, 3y—a=1, 6). Să se scrie ecuaţiile înălțimilor triunghiului ale cărui laturi sunt. 2—2y=2, 22-+y=2, r—y+ 1=0. 
R. Se aplică ecuaţia unei drepte ce trece prin intersecţia altor două şi. perpendiculară pe alta. Se află pentru una din ele, ! 

  

—2+3 

Celelalte înălțimi sunt primele două drepte. 
7). Să se afle ecuaţiile perpendicuiarelor ridicate pe mijloacele laturilor- triunghiului ale cărui vârțuri sunt (1, 2), (--3, 1), (2, —1). R. 102—4y+5=0, 2—2y=0, 8z+2p+5=0, | 

"ar 2p— 2024 y- 2)=0, — FA —1, 33, 5459420, 

8). Se dă triunghiul ale cărui laturi sunt 2++2y=5, z—4y=5, 2—y4.1=0.. Să se atle ecuaţiile paralelor duse prin vârurile acestui R. z—y=5, Lody=—7, + 2y+7=0. 
, 9). Să se afle ecuaţiile dreptelor ce unesc mijloacele a două laturi oare.. care ale triunghiului 42—3p + 1==0, 2x+y—7=0, L+3y+4=0, : a R. Vârturile triunghiului sunt (2. 3), (—1, —1), 

triunghi la laturi, 
, 

(5, —3). Dreptele cerute. sunt 
i 22+6y—7=0, 40—3y—14==0, 20+ y—2=0, , 

10). a şi & fiind coordonatele unui punct M din şi Oy, iar a 
(a+2)x +artazt5)y-r3=0, (a+2)x—(2a+ 8—2)y—2—0 ecuaţiile a două drepte, să se afle locul poziţiilor. ce treb plan, pentru ca dreptele date să fie, 10 paralele, 20 să coincidă R. 19, (a++2)(3a+18+3)=0; a+2=0, 3a-+43+3—0; Ma, 6). sau pe paralela a+2=0 la Oy, sau pe dreapta Sa + 484+3=—0. 

N 

2). Să se afle ecuaţiile medianelor triunghiului ale cărui vârfuri sunt. | 

Planiil a două axe Oz... 

trebua să ocupe 0 

8) trebue să fie. . 
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43. 

2. —(a+36 | 
20, ss pe roate) = 2 Egalitatea primelor două rapoarte dă 

(a-+2)(3a+48+3)=0, iar a uitimetor două, 4a—38—16=0. Ecuațiile sunt veri- 

ficate pentru a=—2, 8=>—8; aa p=—e 

11). Să se arate că într'un trapez, dreapta care uneşte mijloacele M şi N. 

ale bazelor şi cele două laturi neparalele sunt concurente. 3 

"R. Trapezul fiind OABC,se ia ca axe Oz si Oy laturile OA şi OC. Se no-. 

tează coordonatele vâriurilor, A(a,0), B(2,4), C(0,d). (AB)Zdz+(a—b)y—ad=0,. 

(MN)=2dz+(u- b)y—ad=0. Sau, se arată că MN şi AB tae pe OC în acelaş.. 

punct. 

12), Să se demonstreze că înăljimile unui triunghi sunt concurente. 

R. Al, Yi), B(2, y2), Clara, y3) vârturile. Ecuația înălţimei din A este 

DO) 20+09—90—90=0.. 
Ale celorlalte se deduc prin permutări circulare, ” | 

(D) (00 0) -+(95—900—y)=0, (Daia) 
, | Gr —y2d(y—y3=0. a 

Se arată că D,+D,+D.=9. . 

- 13). Să se arate câ perpendicularele ridicate pe mijloacele laturilor unui: 

- triunghi sunt concurente. , i 

R Al 0), B(acz, y2), C(aza ys). Ecuațiile: perpendicularelor sunt 

(D=2a0(20— 23) +2y(92—y) +a + y,—y.=0, (D202 +2p(ys—y)t-: 
: 2 1 , 

DD 0,. (Ds)>22(22,—22)-+2y( Y— y2)kati— ay y,> 0; 

D; + D2+D3=0. i - . 

14). Se dau două axe perpendiculare Oz şi Oy şi două puncte A şi Cc 

pe Oz şi B pe Oy. Perpendiculara din C pe AB tae pe Oy în D. Să se arate 

că dreptele AD şi BC sunt perpendiculare. - IN 
. E : : D(0,— 29). Se- 
R. A(a,0), C(e,0), B(0,b). Se află coordonatele punctului D(0, -) 

arată că între coeficienţii unghiulari m şi m ai dreptelor AD şi BC, avem 

relaţia 1-ţ-mm'=—0, D este ortocentrul triunghiului ABC. 

15).- O dreaptă AB se deplasează astfel ca suma inverselor segmente-: 

lor OA şi OB ce determină pe două axe de coordonate este constantă şi 

egală cu Să. se demonstreze că aceste drepte AB trec printrun punct fix: , 

Ma Si Ă ay i 

R. A(7,0),.B(0,4). Ecuatia dreptei AB este Pau cu condiţia TF 

„Ip Se inlocueşte 1 în ecuaţia dreptei şi se obține Mae—y)--A(y—P)==0- 
uk n | . 

Punctele îix este (&E). _ | 

16). Să se arate că întrun triunghi dreptunghic OAB, dreapta care uneşte 

vârful O ai unghiului drept cu centrul C al pătratului ADEB construit pe 

" ipotenuză este bisectoarea unghiului drept. , . _ 

f R. Luăm ca axe Oz şi Oy laturile unghiului drept (Fig. 40); OA | 

OB=85, Fie m, m” coeficienţii unghiulari ai dreptelor AB şi AC, astie c 

unghiul BAC=—450. Avem : , NR , 

i



Vi. " ml _bra, tgrAC=m, m =ta(rAB—45)= ii = Za 

| ba , Ecuația dreptei AC este Ya -a), iar a per- 

| - a—b pendicularei pe ea, a dreptei BC, este y—b UT 

- - a+i a+b Aceste drepte se tae în punctul c(2*%, =) 

  

care este pe bisectoarea întâi a axelor, Deci, de- Fig. 40 plasând un pătrat, astfel ca două vârfuri conse- Ma cutive să fie pe cele două laturi ale unui unghi drept, centrul pătratului se mişcă pe bisectoarea unghiului drept, 17). Se dau două axe oblice O şi Oy şi trei puncte A, B, C. Pe BC, CA, AB, respectiv, ca diagonale, se construiesc paralelograme cu laturi pa- ralele cu axele de coordonate. Să se arate că celelalte diagonale (afară de BC, CA, AB) ale paralelogramelor astfel construite sunt concurente, R. Aa, y), B(2y2), Caz, ys). Ecuațiile diagonalelor sunt ZO = yd Y(2i—a02) TDy2—2y:=0, a (2—y3)y (22 a0s)-karaypa— T2y2=0, 2(y3—y)-k Ya — 2-tauy, 1—Y3ys=0. 
18). Fiind cunoscute coordonatele 

-drepte D=Az+By+C=9, să se aile coo tricul lui M faţă de dreapta D. : 
R. Se scrie că mijlocul lui MM! este pe D şi că MM 

unui punct M (z.,y4) şi ecuația unei 
rdonatele punctului M'(z, y;) sime- 

| 

este perpen- diculară pe D. Se găseşte 
, an (BA?) —2ABy,—2AC „m D2ABIi H(A?—B2)pu—2AC., 1 A27B2 Ie A2+B2 - 2: + 19). Se dau două puncte fixe, A pe Oz şi B pe Oy (axe perpendiculare). 

„Se ia pe Oz şi Oy, înspre A şi B , lungimile AA'=BB'=3, Să se arate că 
- Perpendiculara pe mijlocul lui A ; “B* trece printrun punct fix când A variază, | 

R. A(a,0), B(0,b), A'(a-+1,0), B'“(0,5+-1); ecuaţia perpendicularei este 

are O dreaptă Az+ By. C=0 împarte segmen- de punctele Ar, a), Az(22,2). Fie M punctul tei date cu segmentul AA2 (Fig. 41), Să cău- 

200 —2by—a2-p2 PAC y—a04-05=0, 

Distanţa de ] 
: 85. Raportul în e 

“tul A,42 determinat 
de intersecţie al drep 

a un punct la o dreaptă, : 

9 

D tăm valoarea raportului ArM:MAz= A: Coordonatele 
, punctului M suntţ. - | | - RE A A2 Piz Ay Ai 

aa Fi 2 1 2 Dl = . - ' 

ia IF Te Fig. 41, 
| 

pe dreapta. dată, avem 
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de unde 

_ AZ + By, rC. 

” Aza+ Bya C 

Deci valoare raportului căutat este 

AM _ __ Azi + By. +C 

MA — Ar FB FC 
  (12) 

Acest rezultat a fost obţinut, presupunând că .punctul M este la 
distanţă finită, adică dreapta dată D nu este paralelă cu segmentul 
AsA2. Dacă dreapta D este paralelă cu A,A2, atunci coeficienţii lor: 
unghiulari sunt egali, şi deci 

De unde, dezvoltând | 
” Ay By = A+ By2. 

Adunând C la ambii membrii, avem 

Azi + But C= Ada Buz C, 
de unde 

_ A+ Bu C 2_ 

 Aza By C 

Dar, când dreapta D este paralelă cu A,A2, -punctul M este la in-- 
finit pe dreapta AA2, iar AM:MA2= —1. Deci şi în acest caz ambii 

membrii ai egalităţii (12) sunt egali, şi prin urmare, această relație: 

este adevărată și când.dreapta considerată . este paralelă « cu seg-- 

mentul Qat. | 

Așa dar, în toate cazurile, raportul în care dreapta Az+By 

'C=0 împarte segmentul A;A2, este dat de expresia (12). 

| 39. Separarea planului în regiuni de dreapta Az4+-By+C=0. 

Dreapta dată D împarte planul în două regiuni. Fie A,(224,71), Az(22,Y2)- 
două puncte situate în planul dreptei D. M fiind punctul unde dreapta 

| - D tae segmentul A, A2 (Fig. 41), am văzut că raportul în care dreapta. 

D împârte segmentul A.Az, este 

AM _ Azi +ButC. 
MA Az2+ By24+C _ ” | | 

Dacă punctele A, și A2 sunt de aceeaş parte a dreptei D,. 

atunci raportul AM:MAz este negativ şi deci urmează - 7 p 

Au + Byu4+-C 

Aa BC”
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„ceea ce insemnează că expresiunile Az, + By, + C, Act By2+ C au 
-acelaș semn. 
Dacă As şi A2 sunt de o parie şi de alta a dreptei D, atunci 

A+M:MAz>0, deci | 

” Azi rBp+C 

Az2 + By2+C 
"ceea, ce probează că Az, + By, + C şi Axr3+ By, + C au semne contrarii. 

„Prin urmare, polinomul Az+By+C este pozitiv “pentru toate 
;punctele situate de aceeaș parte a ureptei Az4+By-+C=0 şi nega- 
“tiv pentru toate punctele așezate de cealaltă parte a dreptei. 

Așa. dar, dreapta. Az+By+C=0 împarte planul în două ra- 
giuni, astfel că înlocuind pe 2 şi y în Az+-By+C cu coordonatele 
unui punct oarecare dintr'o regiune, rezultatul înlocuirii va avea un 
semn, iar rezultatul înlocuirii a lui % Şi y cu coordonatele oricărui ;punct din cealaltă regiune, va avea semn contrar. 

Dacă dreapta D are forma generală Az-+-By+ C=0, pentru a vedea semnele ce le are expresiunea Az-+By+ C, se înlocuese z şi y cu zero, coordonatele Sriginii și se obţine valoarea C. Pentru punc- tele așezate de acecaş parte cu origina, semnul expresiunei Az+ By+C este acelaş ca semnul lui C, iar pentru punctele aşezate de partea, cealaltă a originii, semnul expresiunei Az-+ By-+ C este contrar -cu acela al lui C. 
Exemple. 10, Să se rezolve neegalitatea 20-+-y—25>0, Se construeşte “dreapta 224+y=2=0 (Fig, 42). In regiunea unde se află origina, expresia 2r+ 9 Yy—2 are semnul lui —2, deci <0; în cealaltă regiune, sem, nul +-. Deci, neegalitatea. este satisfăcută pentru punctele aşezate în regiunea unde nu este origina. 

20 Care este regiunea planului unde ave în 2-+y —2>>0. 3 —y+ 10. - Construim dreptele 2r+y —2=0, 3rx—y + 1=0, care îm- part planul în patru regiuni (Fig. 43). pentru care avem 
Regiunea |-1 um mw 

<0, 

acelaș timp 

  

20+y-2 | pp 

    
i , y 20—y+1 | — Rp 

| Deci, numai pentru punctele regiunei UI avem 22+y-2>6 
. 

-2>0, (0, 2) Is OBZ-yti. | vi> 11 | - 39. Să se afle regiunile planului Pentru care [= , ate (3 (2 +-2y)(3-2y+5)>0. Se constru i esc dreptele + 2y==0 z 32-2y+5=0 (Fig. 44). Semnele expresiunii z+2y se op! fin înlocuind pe z şi y cu coordonatele unui punct (1,0) 
gală cu 1, deci are 

m
 
e
 

m
 

e
 

e
 

m 
—
—
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Regiunea | MI II IV 

X4+2y E +. + — 

30—2y+ 5 — -+ + 

(2 r2y)(3z—2y +5) | — + — 

Expresiunea este pozitivă în regiunile |, III. | / 
Fig. 44. 

| 40. Altă foriiă a ecnaţii linii drepte. Ecuația, normală a 
linii drepte. O dreaptă D poate fi definită prin distanța OP=p 

(ig. 45) de la origina axelor până la dreaptă 
și de unghiul 0 ce această perpendiculară OP 
face cu Oz. In adevăr, fiind cunoscute can- 
tităţile p şi 0, pentru a construi dreapta co- 

z răspunzătoare, descriem din origină ca centru 

un cerc cuLo rază egală cu p. Ducem în acest 

cere o rază OP, astfel ca unghiul zOP=6. Tan- 

:genta la cere în punctul P este dreapta corespunzătoare. 

Aşa: fiind, să considerăm o dreaptă D definită de cantităţile 

p şi O şi să ne propunem a-i găsi ecuaţia. Fie M(z, y) un punct: 

-oarecare al acestei drepte, P piciorul perpendicularei lăsate din ori- 

gină pe dreaptă, Q proecţia lui M pe Oz. Avem p= OF, iar este 

“unghiul lui O cu OP. 

Să proectăm ortogonal conturul OQMP pe , direcţia OP. Avem 

prOP= prOQ + prOQM 4-prMB, 

p=OQcos(9P, 09)+ QMcos(OP, Q0M)+0, 

„p=scos0 + ycos(OP, Oy), p=xcos0-- ycos 3- 0), xcos + ysind-p=0. 

    

Deci, între coordonatele unui punct oarecare (2) ale dreptei 

definită prin cantităţile p şi 0, am găsit relaţia 
  

or 

(3) (zeos +-ysind—p= =0, 

care este ecuaţia acestei drepte. Aceasta se numește ecuaţia nor- 

“ mală a linii drepte. 

» Invers, fiind dată ecuaţia unei drepte, „ 

14) Di Az+ By+C=0, 

se pot găsi cantităţile p şi. 9. corespunzătoare, scriind că ecuaţiile 

(15) şi (14) reprezintă acăeaş dreaptă. Avem 

cos0 _sind__—p - 

| A BC
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Aplicând o proprietate a rapoartelor, obţinem 

cos _sind _cos0-P sin 
AB  +A2$Be 

  

  

cos _sin0 _ —p__ Vceosd + sin20 — l 
A B Cc” F VAFD2  EVAZIB: 

de unde, A. o B _ _e | 

(9) cot spizpee Sina 1 Ea 
Aceste relaţii ne dau valorile lui 0 şi p corespunzătoare dreptei date. 

4. Distanţa de la un punct la o dreaptă. Fie Az-+-By+C=0 ecuaţia dreptei și Me(z0,770) punctul dat. Fie 6 şi p cantităţile cores- 

      

ĂI y A 4 punzătoare dreptei date Şi găsite cu formu- [a A Cn Ye) jele (15). Fie P şi R proecţiile ortogonale ale „af ) LL „punetelor O şi Mo pe dreapta dată (Fig. 46) şi RE (08 N :Q O Proecţia punctului Mo pe axa Oz. Avem Ă iă = 

. ' AO pa OD 000102), 00 Qi, CAE a Conturije OPRMS şi OQM,, având acceaș Să „origină O și aceeaș' pp remitate Mo, âu proecţii egale. Făcând proec- ” ţia ortogonală pe OP, avem A 
PrOP-+-prPR+ PrRMo=prOQ “+ PrOMo, 

B-+O0+RMo= OQeos(0Q, OP)-+OMocos(QMo, OP), P+RMo = zpcos)--ygcos(Oy, OP), pF RMo0os0-F-yseos(3.—0), (16) | pr RMo=zocos --yosind, ” 
- RMo=arocos0) + gasiri —p. 

Această relaţie ne dă disianţa de la punctul Mo(zo.y0) la dre 
2c0s0-+-ysin0 —p=0 

şi se obţine înlocuind înlocuia: 
Inlocuind în 

tanța d=RMo del 

apta 

pe zșiy cu coordonatele punctului, (16) .pe cos, sin0, —p cu. valorile lor (15), ais-: a punctul Mo(2o70) la dreapta Az-+-By-+ C=0 este (17) , 
d= AZ ByotC | 

| 

Distanţa fiind o cantitate 
(17) semnul + sau— 
regiunea pentru car 

pozitivă, vom lua înăintea expresii » după Cum punctul Mo(2:0,10) este așezat în e semnul expresii Azo+-By;+-C este + sau—, 
+ 

e
 

p
p
 

m
 

e 
=



Frevaplit Să se arate că suma distarițelor u uni. punct interior unui tri- 
unghi. echilateral la laturi feste o conslanlă. Să -tuăm cu axă Oz: latura BC 

A (Fig. 47), iar ca axă Oy perpendiculara din A pe BC. 
. „Insemnând cu a lungimea | laturei triunghiului” echi- 

lateral, avem - e ca 

  

    A 4) „0C=0B=3, OA=AC3inOCA=asin 60i=a E. —z o? 
Fig. 47. Coordonatle vârturilor sunt cl. 0),.B B(-z, 0); 

3 
p 23 a). Fie MA.) un punct din interiorul triunghiului ABC. Distanţa 

de a m la BC este eglă cu gp. 

Ecuația dreptei AC este - 

L 

a ars 

2 2 

Punctul M fiind de aceeaş parte cu origina față de această dreaptă, 
semnul exptesii 24/'5-+- 2u—aV 3 este acelaş ca pentru origină, adică al s<0 
Vom lua înaintea expresii (17) semnul —. Deci, distanța de la punctul M la 
dreapta AC este 

2/34 2p—af3 3 2/8 + 2u—aV3 2/5 2u—aV5 

=, 203 2y- a/3=0. 

  

„—VeVapPeE o — Viza - Za 
„Ecuația dreptei BA fiind 

Za: ze > 20329 ai 0, 
| 2 2 

iar M şi origina fiind de aceeaş parte a dreptei, semnul expresii 23/35 —2ut 

aVs3, este acelaş ca pentru origină, adică a/3> 0. Vom lua Înăintea expresii 

(17) semnul + Deci distanţa de la M la dreapta AB este 

_2V/3: —2pkaV3ă 
. 4 e NR 

Suma distanțelor punctului M la laturile triunghiului. ABC este 

i 2/54 2u—aV3 , 2A/'3— 2uț-a/'s- _aVă mp AES tebelă ete, 
şi anume egală cu înălţimea OA a triunghiului echilateral. 

42. Ecnaţiile bisectoarelor a două drepfe. Fie Ax-I-By4-C=0 şi Arp 

B'y4+-C'=—0 ecuaţiile celor două drepte în raport cu două axe perpendiculare. . 
M(x, y) îiind un punct al bisectoarei acestor drepte, ecuaţia bisectoarei se 

obține scriind că distanţele acestui punct la cele două drepte sunt egale, 

„ Ax-F-By-t-C pr “A 'x+B yC: 

„e VAB. e VAB 
Dublul semn, +, corespunde celor două bisectoare, una interioară şi 

alta exterioară unghiului. 

Pentru a vedea ce semn corespunde fiecărei bisectoare, : se construesc 

dreptele Ax-t-By-ţ-C=—0, A'x+B yo =0 şi se substitue în locul lui x şi Y 

În expresiunile . , 

= const., 

N. Abramescu. — Lecţiuni de Geometrie Analitică, - 4 
a
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E AXEBy+C A'x+B'y4+C' E'=: Ax-+By4+-C _ Ax+By+C 

coordonatele a două puucte P şi P' respectiv pe cele două drepte date (de 
obicei punctele date tae sau axa Oz sau axa Oy). Se observă ce poziţie au 
cele două puncte P şi P' față de bisectoarele unghiului celor două drepte. Dacă 
punctele P şi P' sunt de o parte şi de alta a bisectoarei interioare, ecuaţia aces- 
tei bisectoare va fi aceea din ecuaţiile E=0 sau E'=0, pentru care rezultatele 
înlocuirii ale coordonatelor punctelor P şi P' sunt de semne contrare. Cea- 
laltă ecuaţie este a celeilalte bisectoare. . 

Exemplu. Să se afle ecuaţia bisectoarei unghiului asculit a! dreptelor 
D—2=—0, 3a0—4y4-4=0, 

Ecuațiile bisectoarele sunt 
r 

  

SxzAyt4 X—2 e 

Va O —VIo” sau . ” 
3—4y--4 + 5(2—2)=0, 

„Pentru a vedea care din dreptele a 
E= 37—4y-ţ-4-f-5(0—2)=0, E' = 3x—4 y-ţ-4—5(a7—2)=—0 

este bisectoarea interioară, se construesc drep- 
“tele 3—4y-+4=0, m—2=—0 (Fig. 48) şi se ob- 
servă că punctele P(—z » 0), P(2,0), unde ele 
tae axa Oz, sunt aşezate de o parte şi de alta 
a bisectoarei interioare. Deci vom lua pe aceea 
din expresiunile E sau E”, pentru care rezultatele | înlocuirii a cordonatelor punctelor P şi P' au 

semne contrare, Înlocuind în 4 | 

  

E pe z şi y cu (—z, 0) şi (2,0), avem res- „pectiv 5 4 50 , 

Deci? „Xp —2)= — "0, 3.2304:4-4—1050, 
| I0—4y-44-5(2—2)=—=0, 52—4y—6=—0), 40—2y—3=0 “este ecuaţia bisectoarei interioare. ” 
„48. Aria unui triunghi. Să considerăm o curbă închisă (C) (Fig. 49) şi fie A aria cuprinsă în interiorul curbei (C). Să presu- punem că un observator M se mişcă pe curba (C). Dacă observatorul se mişcă 

se mişcă pe curba (C) în sens âcelor unui ceasornic), ar observatorului, 
Aşa fiind, vom consi 

| ina 
| sid „negativă aria A, după cum observatorul car lasă aria la Stânga sau la dreapta şa 

ens învers (ca mersul 
aria A este la dreapta 

  

era ca pozitivă sau 
9 parcurge curba (C), 

în sensul direct * 
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In cazul unui triunghi AAzAz, vom considera aria triunghiului 
ca pozitivă sau negativă, după cum observatorul care parcurge 
perimetrul triunghiului AAvâĂz, trecând succesiv prin vârfurile A, 
„A2, As, lasă aria triunghiului la stânga sau la dreapta sa. Avem deci 

AAzAs = AzAsAi = As A2== — AzAzA, = — A AzA2= — AzA As 

“Aşa fiind, să consideriim triunghiurile OAzAs și OA, As (Fig. 50). 
Se vede că aria OAzAz este de acelaş semn cu aria OA,Az sau ni, 

y A după cum punctele A;, A2 sunt de aceeaş parte 
3 a dreptei OAz, sau de o parte şi de alta. : 

T > . Triunghiurile OAzAz şi OAsAz având aceeaş 
A2 pază OA3, raportul valorilor algebrice ale ariilor 

„O “ este acelaș ca al înălțimilor din Az și A;. Fie A" 
Fig. 50, (2, v2), 3. y,) coordonatele punctelor A2, AŞ, Ecu- 

aţia dreptei OAz fiind - 

 Zya—y2=0, : 

“valorile algebrice ale' distanțelor de la A2 şi A, la OAz sunt. 

| cata — ata, „ Z23— Vata , 

IV IȚEA 
Deci, raportul valorilor algebrice ale ariilor OAzAz, OAA3 este 

  

  
  

Za Va 

418) aria alg OAzAs — Toba Vata | a va 

aria alg OA,A3  22y3—Y2%3 Z Ya 

Ia Z3 Ya     
In mod analog, însemnând cu (2,4) coordonatele punctuluiA;, 

“aportul ariilor algebrice OA;As și OA;A, este 

o AA 
aria alg OAzA3 | aa va 

aria alg OA,A, z, Ya 
, 

La Ya 

  * “(19) 

* 

Inmulţind expresiunile (18), (19), avem” 

      
! do Ya 

aria alg OAzAs _ | za va |. 
aria alg OAzAg | 

N a g 

3 

Să luăm punctele A, şi A respectiv pe axele Oz și Oy, la 

/ : a 
/
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distantele. OA" 0421. Atunci aria algebrică a triunghiului OAZA. 
" | p A, 1 . . 

eşte Z04,.04;=l și deci 

- - : | 22 Y2 (20) | aria al OA„Az 27| a 

    

"Așa fiind, să considerăm un triunghi definit de punctele A), 
Az(ec2, Ya), As(ara, 3). Să, deplasăm axele paralel cu ele înșile, luând 
noua. origină O” în punctul A. Coordonatele punctelor A3, A3 dovin, 
faţă. de noile. axe, 

(20 I2—90), (3 939). 
Am văzut că aria algebrică a triunghiului O'AzAz sau AAzAz. 

este determinantul [dat de formula (20)] 

“| X2—4i  Ya—yi 

2 | X3—hi Yah 
sau, aplicând o proprietate a determinanților, avem 

1 A Yi l 

„aria alg A.AzA3=5 Xa L|- 

X3 ya 1 
Aria triunghiului A, A2Az este valoarea absolută a expresii pre-. cedente și este egală cu aria algebrică a triunghiului A1AzÂ3, luată. ca semnul + sau '—, după cum expresia | 

x, Wu l 

“2 Y2 1 

X3 Ya 1 
este pozitivă sau negativă, sau după cum punctul A, este în regiu-. nea unde primul membru 

x y | | 

2 Va | 

X y 1 
al ecuaţii dreptei A2A+ este pozitiv sau negativ. „Observări. 10, Putem determina aria triunghiului A, AzA3 şi altfel. In, adevăr, ecuaţia dreptei AzA3 fiind | 

&  py 1 

Ba. Ya 1: 19, 

Z ys:i | .  



„sau 

D200, | 
“înălțimea din A, sau distanţa de la A la. dreapta AzA;, este 

Deci: 

e 

We. 1 |. 

ya. 1 

ya 10| = e pl 
“ EV - 9-02 ya) 

EI 1 —— 

-aria AAA ZĂzĂa, d=tz a BF e 

aria puteti | a 
yu 

hi tăi 

ie Ya 

Ww 1 i 

2...Ya 1 

Da Ya 1 
  

Varza)? Faye - 

20, Dacă punctele As, Az, A3 sunt. colineare, aria triunghiului AAzĂs 

-este nulă şi deci 
: z, yi | E! 

Ze 2.1 |=0. 

BB hoi 
Am găsit pe altă cale condiţia ca trei puncte Aulzp yu Az2z, Y2), As(003.Y3) * 

"-să fie colineare. 

X%, Aria unui triunghi când se cunosc ecuaţiile - 

- «donatele vârfurilor sunt 

„ Aa+Biy +60, 
Azz-+ B2y4+ C2=0, 

Asz-t-Bay-+-C3=0 

"ale laturilor triunghiului. Rezolvând ecuaţiile | latusilor două câte două, coor- 

  

  

  

(B2C+—Bice AsCe—ArC3) (E _B;Ca' „AC, 

A+B3—AsB2/" AzBs — A3B2/ ' (AsBi—A,Ba AaBi —AuBa 
! (Ce Bec, A2Cu— Aa, 

ii ABz—a2B,' AB2—A2B,) 

„Deci ariă triunghiului este | 

B+Cs—BaCe AsCa—A2Ca 1 

i A2Ba—AaB2 A2B3 —AsBa a 

+ 1 BaC, — A,C3—A3Cu 7 , 

+2] AsB —AB3 AsB.—A.Ba 

BiC2—B2C.  A2Cr—AiCe 4 
AIBz—A2Br : AB2—A-Bu 

| B2Ca-BsC2 As Ca-A=C3 A-Ba-AaBz 

i B3Cu-BiC3 AiCa-AaC4 AsB-AB3 
  

a 

2 (A2Ba-AsBz! (AaBrAuBsk Aba A+) BIC-B:C, AzCi-AiCa ABz-A2Br
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Dar, termenii determinantului A? aflat sunt minorii elementelor deter-: minantului ” ” ” 
A.B C 

. A= A2 - Bz Ca 

A3 „Ba . Ca 
. Deci A” este determinantul reciproc al determinantului A, şi A'—a:, Deci: aria triunghiului este ” . . 

A B, C,. 3 1: 
. pa AB Cl. E ZA Bo IBRAB— ABIA 7285 a a ca a AB G 44. Aplicaţii, 1. Fie M;, Mz,. Ma (Fig. 51) intersecțiile ări By+C=0 cu laharile A 

că 

eptei (D) = Az+-. 
. An. Să se arate. 

. 

12, A2Az, ... AnA. ale poligonului AsAz.. 

MA. MaAz „a MnAn __ i 
Ma A2 M2A3 MA 

A2 | - Insemnând cu (2, yi) coordonatele. | E - punctului A;, şi cu Di= Azi-+-Byi-+ C re- 
zultatul înlocuirii în :-D a lui z şi'y cu, 
2, yi, avem 

Mă, _ Di MA, __Da  MaAn __ Da MA2 Da" MA Da" MaA, "D MAL Mee  MaAa MA2 MaA3 MA 

  

In cazul triunghiului ABC (Fig. 52), fie D, E,F intersecțiile transversalei; cu laturile BC, CA. AB. Avem ! 

DBECFA | 
DCEAFB - 

  

II.. Fie D, E, F (Fig. 53) intersecțiile laturilor. AzAz,. Fig. 52, Asu, AAz ale unui tringhi AAaA3 cu dreptele AMo,: Să se demonstreze AzMo, AsMo; ce unese vârfurile cu un punet Mo (220, 10) 

De EAșEA, __ 
DAz EA, FA le 

In adevăr, ecuaţia dreptei AMo fiind 

  

2 y 1 
A3 | ” 2o Yo 1, =0, Fig. 6a, * | Za va 1 

avem (No. 38) | Ta pa 

Zo o 1 

FA __ Ta 3 1 FA2 | 2 2 TI | 
fo o 1 

d 
Za va 1 

a
 

ee
e 

  
o
n
 

Sa
tr
a 
a
 

 



  

Deci 
i . 

To Ya 1 Ca Ya. 1 îi Oh 1 

| Co Yo i CO VW. 1 |. o Yo 1 

DA2 EA FA _ Di 14| (a 2 1, La 7% 1 

DA EA, FA2 DCs Vs 1 Ti 1 Ka Yz 1 

Zo Yo i Zo Yo -l To | , 

zi ml Za va 1 Tm 1 

Aplicând proprietăţile determinanților, adică schimbând două linii, de- 

terminanţii se reduc, iar valoarea membrului al doilea este—î. 

Il. Aria unui poligon. Insemnând cu A:(i,yi), =, 2,1, vârturile; 

poligonului şi O fiind origina, avem, în mărime şi în semn, 

aria AyAz «+ An = aria OAAz +- aria OAzA3 -+ --: 4+- aria OAnâi= 
! | 

Z | (iza 0) + (Cays— 232) Fe + (Zn n) . 
„PG : 1 

Exerciţii. ” Pai 

1) Să se afle distanţele de la vârfurile triunghiului (5,0), (, 2), (—3,—2), 

la iaturile opuse. 
- , 

N . - 

6_ 12 12 - a ! . ii 

R. Vz? Vă "Vo 
iai 

„„. 2) Să se atie distanţa de la origină la a dreapta a(z—a)4-b(y—b)=0.. 

| R. Vazb:, 
Ş3 

3) Să se aile ecuaţiile bisectoarelor unghiului format de dreptele ce 

trec prin origină şi au coeficienţii unghiulari 2 şi Le 

R. Draptele sunt 20—y=0, 2—2y=0. Biictoarele sunt acelea ale: 

axelor. ” 

-4) Să se afle bisectoarea interioară a unghiului ascuţit al dreptelor 

 3y—47—1=0, Oy. 4 

R. 40 3y-H1-F3r=0,. . : 

5) Să se probeze că suma distantelor unui punct M al bazei BC a: 

unui triunghi isoscel ABC, la “laturile AB şi AC, este o constantă, 

R. Se ia ca Oz şi Oy, BC şi înălţimea din A; Ba, 0), C(—a, 0), AG, h 

Mă, 0). Distanţele lui. .M la AB şi AC sunt | 

_hazah _ hatal, , - 

— Z Vai PER că Vai ah: 

6) Să se afle ecuaţiile bisectoarelor unghiurilor triunghiului ze cărui 

vâriuri sunt A(a, 0), B(—a, UV) C(6, c); se presupune V>0, E. 

R. Bisectoarele unghiurilor A, B, C sunt respectiv. 

cr—y(b—a)—ac +y= ee = u(b-ku-tkac 

Ve-Ha-by 9 Vara 
ca —a(b—a)—ac. er—(bHa)y-ac — 

VERaPE  Vehua-k 
7) Să se probeze că bisectoarele unui triunghi sunt concurente. 
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R. Ars), Bee), C(ziy). Ecuaţiile laturilor A EL —ys)—y(z, 3) as —23y=), A E (14 —y)—ylr, ZDF — 2 2000, Ap =alpi—y) (Zi —039)-Pr, a — ap, =0, A Bisectoarele unghiului A sunt - | y : 
A Ap As A 

| Us gt 20 cb. N a,b, fiind lungimele laturilor triunghiului. Bisectoarele interioare sunt N | da de, dA a | = 30 e a >0 a 0. ( Se poate, de asemenea, proba că două: bisectoare exterioare şi una interioară sunt concurente, . Ea 
sa Mi: 

Ss AN N . 
a 

Elemente de la infiniț. Elemente imaginare. . -. 7 
45. Coordonate omogene. 

raportat. la două axe 0x Şi Oy. 
de valori care verifică ecuaţiile - 

Să considerăm un punct M(x,y) 
Insemnând cu X,Y, Z un sistem 

7 

= yYy= 

Y 

Zr > 

cantităţile (X, Y, Z), sau' alte proporţionale cu ele, 4, RY, &Z, se zie „coordonatele omogene ale punctului N. . | “Dacă Z=0, una 'cel 
punctului M, x sau Y, devi 
aruncat la infinit. |. o | Dacă un punet M(x,y) este pe drea a,b, coordonatele sale sunt de forma 

Puțin : din coordonatele cartezi ene ale n infinit de mari, atunei punctul. este 

pta de parametrii direeori 

i X=Xo+ ap, Y=Yo+bp, 

nd determinată de p. Putem 
e punctului M valorile 

poziţia pe dreaptă fii 
lua pentru coor- donatele omogene 'al 

i 

x =Xot-ap ,v=Yotde. pd a 

Dacă M se depărtează la infinit ' pe dreapta considerată, 
„atunci po, iar coordonatele omogene ale punetului de la infinit 

al dreptei de parametrii directori a şi b suni | | : Xa, Vo, 0 „+. Se vede, deci, că două dre infinit, iar ecuaţia Z= 
Ecuația un 

pte paralele au acelaș punet la: 4/=0 reprezintă dreapta de la infinit. . ei drepte fina Ax-F-By+-0=0, trecând-la coordo- nate omogene, ecuația dreptei devine Arne, sau AX Si 

, 

_
 

m
s
 

, 
m
 

p
e
 

a 
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" BY+CZ=0, adică o ecuaţie de gradul întâi și omogenă în raport 
cu X,Y,Z. In general, ecuaţia f(x, y)=0 a unei curbe de gradul m, - 
în coordonate omogene devine F(X, Y, Z)==0 și este o ecuaţie omo- 
genă şi de gradul m în raport cu X, X, Z, e unde şi numele de 
coordonate omogene. dat acestor coordonate. 

Coordonatele omogene ale uni punct fiind (X, Y,Z), iar cele 
"meomogene - X.Y . 

rezultă că dacă se cunoaşte Gesta unei curbe în coordonate omo- 
gene, se poate obţine imediat ecuaţia curbei în coordonate neomo- 
„gene, făcând Z=]. : 

Coordonatele omogene ale unui punct care divide un segment - 
întrun rapori dat. Fie M(x,y) un punct ce divide segmentul M,M2 . 
în raportul MM: MM2=A. Insemnând cu (1 YD (2. Y2) coordonatele 
punctelor Ma și M2, ştim că | | 

X1-tAX2 _ pita 
Ip 07 IF 

Fie : acum x Zn, (2, Y2, Z), X,Y, 2 coordonatele Omo- 
gene ale punctelor Mi Ma N. Avem. i | 

X=   

  

  

  

XA , > Xz-: Vi +, Y2. 

_Zi Za _Z TAZ , 
| O TRa VIR 

De unde e 

” 1) pr 7 [ Zu 7 ba RE: AZ 

Zr Că „Zar (zi za 

Punâna Ap a avem ” Za | e 
_ Xe pXa y=3 DE | 

i A+ Za” ZuZe” 

"de unde urmează că coordonatele omogene ale punctului M sunt 

Xp, Tla, ZihuZa 

sau valori proporţionale cu “acestea. 

In mod analog, se vede că, ducă A şi N sunt conjugate a 'ar- 

nonie cu: punetele- M, şi Mz, avem | 

MN. ş Aa STI n II  
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iar coordonatele omogene ale punctelor M şi N sunt 

| NitpĂ2, YikitYa ZakuZa, , 

N, —pXz, Ya —pz, Zi —pZa, pe 

Punctele de coordonate omogene | 

| N + Xz, Yu Ya, Ziku Za, 

Ni p'Xz, Vi-kpV2 Zakh'Za, . 

sunt conjugate armonie în raport cu punctele MS, Ya Za), Ma(X2,Y2+ 72), 
când p+-py'=0. 

Considerând trei puncte. ale căror coordonate omogene sunt. 
Mix, Yu zi), Ma(x2, Y2, 2), Ma(x3, Y3-.23), un punct Nal dreptei MaNa 
are coordonate: de forma AzX2-t+-AzX3, A22-t-Azya, X222-+- Asz3. Un 
punct al dreptei NM,. are coordonate de forma Art Ază2 tr AsX3, 

. Ay -t AzYa+ Aaa, Azi + A2z2-+ Az23, A» Az, 3 fiind parametrii arbitrari. 
Deci, coordonatele unui punct M din planul triunghiului format de 
punctele M,; (x, y,, 2), i= 1,93, sunt AX A2X2-f-A3X3, AY. F 22 + Aaa, 
ĂZ -P- A222 = Agz3. - o 

Importanţa întrebuințării coordonatelor omogene. Să presupunem 
-că o figură, când are toate punctele sale la distanţă. finită, posedă: 
o proprietate care se exprimă cu o relaţie algebrică între coordo- 

„natele acestor puncte, f(x,y, ; Xa, Ya 3 .--):=0. Trecând la coordonate 
: SR . X.Y POE omogene, adică înlocuind pe x; și Y. cu Z și Ze relaţia prece- 

dentă devine. F(X, Yu Za; Xzi Ya, Za; =-)=0, 
şi este omogenă în. raport cu fiecare din cele trei litere, X;, Y,, Zi, ale fiecărui grup. | 

Această relaţie, verificată pentru valorile ne nule ale lui Zi Za. “, poate rămânea verificată, în aceleași condițiuni, când unele din cantităţile Zis Za se anulează, ceea ce însemnează că, dacă am stabilit o proprietate algebrică a unei figuri când toate punctele sunt la distanță finită, vom putea. să continuăm a o aplica, cu aceeaș formă a. enunţului, când vreunele din el6 se depărtează la. 

E 

infinit. 

Aşa, de ex., considerând două drepte, | 
Ax By-+C=0,' Ax By =0 

ele au un punct de intersecţie. la distanţ 

EI 

? 

x finită, numai când A.B A._B : . RIN | IF Când A = gi adică dacă dreptele sunt paralele; coordo= 
natele carteziene ale punctului lor de intersecţie sunt foarte mari, 

- 

- 
m
 
p
e
 

a
p
e
 
p
e
 

e
 
m
e
 
n
 

- 
r 

—
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punctul lor de intersecţie n'are existenţă, dreptele nu se întâlnesc. 
Intrebuinţind însă. coordonate omogene, adică înlocuind pe 7 -. 

x şi y cu 2.3 Z» ecuaţiile dreptelor devin 

„-- | AX+BY+CZ= 0, AX+BI+CZ= 0. . 

Dacă dreptele sunt paralele, atunci. 

AB 
„ap Ap B=p A'=Bp, 

și deci ecuaţiile dreptelor devin 
- ? 

AX+BY+CZ=0, AX-+BY+ Sa 0. 

Vedem că aceste ecuaţii sunt verificate, amândouă, de sistemul! 
de- soluţii 

7=0, AX+BY=0; 20, Xa, Xa, 
—B A —B A O 

adică, pe dreptele date se ani punetul de coordonate omogene; 
(—B, A, 0), care este punctul de la înfinit al fiecărei.drepte, și care. 
se 'obţine luând intersecţia fiecărei drepte cu dreapta de la înfinit,. 

4=0. Deci, punctul de întersecţie al acestor două drepte paralele: 
are coordonatele omogene (—B, 4,0). 

Vedem, deci, că întrebuinţând coordonate omogene, totdeăună. 

'se pot exprima coordonatele punctului de intersecţie a două drepte. ' 
totdeauna două drepte se întâlnesc (În cazul a două drepte paralele: 
acest.punct este aruncat la înfinit pe direcţia comună a celor două... 
drepte). Din acest exemplu, dar mai ales din cele ce le vom întâlni. 

mai departe, rezultă că întrebuinţarea coordonatelor omogene dă 
mai multă. preciziune Și generalitate instrumentului azalitic, 

46. Elemente imaginare. Fiind date două curbe (OC) şi (0, 
„ reprezentate de ecuaţiile 

fl, y)=0, ate, y)= 0, 

respectiv . de gradele. m și n, în raport cu x şi y, punctele lor de: 
intersecţie au coordonate (x, y) care verifică aceste ecuaţii de gra-; 

dele m şi n. Eliminând pe y între aceste ecuatii, rezultatul elimi-. 
nării este o ecuaţie F(x)=0,:cel mult de gradul m: n în raport cu x, 
astfel că aceste două curbe. se tae în m.m puncte. Dar, se poate: 

ca ecuaţia F(x)=0 să aibă și rădăcini imaginare, -xit-ixz, î=V—1, 

astfel că pentru unele puncte comune curbelor (C). şi (6), să co- 

respunză coordonate complexe, : 

Xa Ytiya Va.
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Aceste puncte, 'cărora le corespund coordonate complexe, care 
de fapt n'au existenţă în planul axelor de coordonate, se zic puncle 

imaginare. Punctele de coordonate (a--ia', D+-îb), (a—ia', b—:5'), 
se zic imaginar conjugate, iar mijlocul lor (a, b) este real. N | 

De ex. dreapta y=2 nu tae cercul cu centrul în origină și 

raza ], X2+y2=1; acestor puncte imaginare de intersecţie le co- 

respund coordonatele (x, y) ce verifică ecuaţiile 

| X24+-y2=1, y=2. 

Înlocuind pe y cu 2, avem X2== — 8, x= til; coordonatele acestor 
puncte de intersecţie sunt cantităţile complexe (x=:/3, y=9), 
(x=—iV3, y=2). | 

Prin analogie, o curbă se zice imaginară, când în ecuaţia ei 
întră cantități complexe. | 

Așa fiind, să presupunem că o proprietate geometrică, ade- 
vărată pentru puncte .reale, se traduce printr'o relaţie algebrică 
între coordonatele acestor puncte. Această relaţie algebrică fiind 
verificată şi pentru anumite valori complexe ale coordonatelor, putem 
extinde proprietatea geometrică, despre care e vorba şi pentru pune- 
tele corespunzătoare, care de fapt n'au existenți reală. Acesta este 
sensul care convine a-l atribui principiului continuității, întrodus în 
Geometrie de Poncelet şi care a dat o mare extindere raționamen- 
tului geometrie. . | . 

Aceste convenţiuni ne conduce să anunțăm pentru anumite. 
elemente geometrice fictive, proprietăţi paradoxale, „din cauza obiş- nuinței ce avem cu elemente. reale. De ex., în Geometria reală, distanţa dintre două punete este nulă, dacă. punctele sunt confun- date. În Geometria generalizată, această condiţie nu mai este sufi- cientă de oarece o sumă de două pătrate poate fi nulă, fără ca fiecare pătrat să fie nul, dacă este : vorba de numere complexe. . Diștanţa dintre punctele M.(x,, y,), “Mal, Y2) este nulă dacă avem relaţia (ia-ti y2P=0, 

| Observând că X; — X2> Yi — Ya formează un sistem de parametrii directori ai dreptei MM, se poate zice că distanța dintre două „Punele este nulă, dacă parametrii directori a, b ai dreptei ce uneşte: cele două puncte verifică, relația 
| 

"a2-+-02=0, 

O astfel de direcţie se zic | 
schimbare de coordonate 'rect 
distanței; ea rămâne tot izotr 

e: izotropă şi se observă că după o. angulare, din cauza conservării formei opă. În particular, prin fiecare punct 
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al planului XOy tree două drepte îizotrope, căci parametrii directori . 

ai unei asemenea drepte verifică relaţia a2+4+22=0, sau 
2 ” ” . - 1+fif-o, ara 

de unde m=rti, astfel că, generalizând noţiunea de coeficient. 

unghiular, pentru aceste drepte izotrope corespund coeficienţii un- 
ghiulari ș, —î, iar ecuaţiile dreptelor izotrope care trec prin punctul 
(a, W) sunt 

y—p= =i(X— x), y— pia XI). 

Se vede că o dreaptă izotropă este perpenuiiculară pe ea însăşi, 
căci, între coeficienţii unghiulari avem relaţia 4 si+1l=0. 

Ecuațiile dreptelor izotrope: ce „trec prin origină, sunt y=1x, 
y= —îX, iar ecuaţia lor comună este ” 

(yd —i)=0, R2+ y2=0. j 

Considerând două drepte 'izotrope. din planul x0y,/ 

y— —y = (x — —X) Yi XI) 

"se vede că făcând ecuaţiile omogene cu ajutorul variabilei z (nlo- 

cuind pe X şi y cu — şi 2), se obține . . 

y—ma=i(i— 2), Ye —ila— 2), 

iar intersecțiile acestor drepte cu "dreapta de la infinit, z=0, sunt 

date de ecuaţiile 

„Sau | TV T90' 

iar punctele de la infinit ale acestor două drepte izotrope sunt 

LU, 1.0), JL, —i, 0), 

care sunt comune tuturor dreptelor izotrope din planul 09 

Considerând ecuaţia unui cerc, 

(x—aP+(y—0p=R2, 

24 pp 9ax—2by-tat--IP— R2=0, 

să o facem omogenă; avem - i 

42 y2—2axz— 2iy(02-+30—BDet=0, 

Luând intersecţia acestui cere cu dreapta: de “la infinit; z= =0, 

se obţine 

sau -



a: Aa | | | 

:sau 

| | 150" 1 
-adică punctele 1 și J comune tuturor dreptelor izotrope din planul +0 y. 

Deci, toate cercurile din planul x0y trec prin punctele II, 3,0), 
J(1,—î, 0), care se zic punciele (ciclice) circulare ale planului. | 

să considerăm acum două puncte imaginar conjugate (a-ţ-iaz, bib), 
(amiaz, bi—iba). Dreapta care le uneşte are ecuaţia 

Dot ya 
La, Ya —Y, 

Daia  __ y—bițiba , 
ahias—arția, bib, —drhib, 

zatia,_y—bekib, | 
G, Ri b 

(2—a, iad: =(y — boastia,b,, 

-Sau 

  

Y—b, = te-a). ii 

> Deci, dreapta care uneşte două puncte imaginar conjugate este reală. Se vede că această dreaptă trece prin punctul (a, du) şi este paralelă cu direcţia de parametrii directori (a, d). - 
: Dacă un punct îmaginar (a-țhia', bib”) este pe o curbă, reprezentată de "0 ecuație cu coeficienţi reali, atunci şi punctul imaginar conjugal, (a—ia',b—i5"), -se află pe acecaș curbă. In adevăr, ecuaţia unei curbe fiind A, y)=0, rezultatul substituirii în locul lui a şi y a coordonatelor (a-Fia', d-+-i5') a punctului de pe curbă, ne conduce la o relaţie 

! 
F(aba'b')-kis(a,b,a',b')=0, 

F=0, e=0. | 
Dar, rezultatul substituirii lui (aia b—i57) ne dă a F(a,5,a'b')—iz(a,b,a',3'), | -care este nul, căci am avut F(a,b,a',5')—o, b(a,b,a',b')=—0, ceea ce probează -cĂ şi punctul imaginar conjugat este pe aceeaş curbă. : Din contră, dacă punctul M descrie o curbă a cărei ecuajie conţine 

- coeficienţi imaginari, punctul M”, imaginar conjugat, va descrie O curbă zisă 
imaginar conjugată cu prima. " 

: Considerând o dreaptă imaginară, a cărei ecuaţie este 
(AFA )z-H(B--iB')y-C-HiC'=0, 
AZFBy-+-C=0, A'z+-B'y+C'=0, -adică o dreaptă imaginară trece prin punctul real intersecţi -De asemenea, dreapta imaginar conjugată, 

-de unde 

"urmează 
(ID)  
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(AA Yr+-(B—iB)y-FC- iC'=0, 

trece prin acelaş punct real. Deci, două drepte imaginar conjugate se tae în 

“acelaş punct real. Urmează, deasemenea, că pe orice dreaptă imaginară din 
planul zOy este un punct real. 

- Coordonate trilatere. 

10. Să Insemnăm cu ! 

9X - ! (0.0;)=as-tb, ya 20, 

i (0.0, )Fasz-F-8,y-ke, z=0, 

(0,0,)Fast+b,y-tesz=0 

i ecuaţiile laturilor triunghiului de referință 0.0.0, 

0, O,  (Fig.54).Dreptele arz-by-resz=0, az+by-Paz=0, 
Fig. 54. Ost-kbsy-ese==0 nefiind concurente, nu sunt legate 

cu o relaţie lineară între ele, sunt, cum se mat zice, 

linear îndependente, adică 

| . la B al 

() aa ba a [2F0, 

i a d, ca 

Aşa fiind, să însemnăm cu (2,y,2 5) coordonatele carteziene omogene ale : 

unui punt M şi să considerăm transformarea 

| X=aby-kez 

(2) - i Y=—a,0-+Fby-kesz, 

Z=as0-bsy-k0s5, 

„care face să  corespunză punctului M (,y,2) cantităţile X,Y,Z. 
Determinantul (1) fiind diferit de zero, din ecuațiile (2) se pot deduce 

valori determinate pentru z, y, £, 

A X-F-BY-+CIZ, 

(3) y=A,X+BY+CZ, . - 
AX-FBY-+-C,Z. 

| Prin urmare, dacă se dau cantităţile .X, Y, Z, cu ajutorul . relaţiilor (3) 

se pot obține z,y, z, şi deci un punct M(z, y, 2), astfel că aceste cantităţi 
X,Y, Z- pot servi pentru determinarea unui punct din plan. 

X,Y, Z se zic coordonatele_trilatere_sau_trilineare_ale_ punctului_M_în 

„raport cu 1 triunghiul de referinţă 0,00. ale. cărui. laturi au respectiv-ecuaţiile. 

10,0)X=0, 0,0,)Y=0, (0,0,)Z=0. 
i Din relaţiile (2), se vede că aceste coordonate trilatere (X, Y, z) sunt 

proporționale cu distanțele punctului M Ia laturile 0.0s, 00, 0,0, sau, pro- ” 

porjionale cu ariile triunghiurilor O.MO;, O0,MO,, O0.MO,. ! 

Coordonatele carteziene omogene 4, y, 3 fiind cunoscute afară de:un 

actor constant, din relaţiile (2) se vede că și coordonatele trilatere sunt cu- 

noscute afară de un factor constant, adică pot îi &X, kY, EZ, k fiind o con- 

'stantă “oarecare.
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2% Mai mult, cunoaşterea triunghiului de referință nu este suficientă 
pentru. definirea coordonatelor trilatere. In adevăr, din relaţiile (2) sc vede că 
fiind dat triunghiul de referinţă, adică ecuaţiile laturilor sale az-b,y-ke2=0, 
met-ț-bay-ezs=0, as-kby-kess=—0, cocrdonatele trilatere pot îi sau X, Y, Z, 

„sau aă, bY, cZ, a, d, c fiind factori constanţi, căci, dacă ecuațiile laturilor 
triunghiului de referinţă sunt X=—0, Y=—0, Z==0, aceste laturi pot avea şi ecti= 
aţiile aX=0, bY=0, cZ=0, de oarece a, d, c sunt diferiţi de zero. Deci, dacă 
un sistem de coordonate trilatere sunt X,Y, Z, atunci luând sistemul de co- 

- ordonate trilatere aX, bY, cZ, a,b, e fiind constanţi, triunghiul de referinţă ră- 
mâne acelaş. 

30. Triunghiul de referință poate avea unul sau două din vârlurile” sate . 
aruncate la_infinit. In cazul când “triunghiul de referinţă este format de axele 
Oz, Oy şi dreapta de Ia infinit, ecuaţiile în coordonate carteziene omogene 
ale laturilor acestui triunghi sunt 

(0,0.)=0y, z=0; (0,0,)20z, y=0; (0,0,), 2=0. 
Cum membrii al doilea ai relaţiilor (2) sunt respectiv primii membri ai ecu- aţiilor laturilor triunghiului de referință, (0.0,), (0,0,), (0,0,), urmează că» în cazul triunghiului de referinţă considerat, relațiile (2) devin 

X=z, Y=y, Z=s, 
- Şi deci coordonatele _trilatere coincid cu coordunatele carteziene omogene. 

Ac, 

Aşa dar, sistemul de coordonate carteziene este un caz foarte particular al „oordonatelor trilatere când una din laturile triunghiului de referinţă .este aruncată 1ă înținit. | 
, 40. Ecuația unei curbe de ordinul . în coordonate carteziene omogene fiind f(r,y,2)==0, făcând transformarea (3), ecuaţia acestei curbe în coordo-= nate trilatere este | ” 

RAXBOY-+C,Z, AX+B,Y-+-C,z, AsX-+B,Y--C,Z)=0 
F(X, Y, Z)=0, | 

0 ecuaţie omogenă şi de gradul + în raport cu X, Y, Z. In particular, ecuaţia unei drepte are o ecuaţie de forma 

AX+BY-+CZ=0. 
Din relaţiile (3) se vede că punctul este la Înfinit când «=—0, adică 

AsX--BY+C,Z=0, | care este deci ecuaţia dreptei de Ta îniizit în coordonate trilatere. - „59, Fiind dat triunghiul de referință ale cărui laturi au ca, ecuaţii în. coordonate trilatere X=0, Y=0, Z==0, vârțul O, fiind la intersecţia dreptelor (0,0,)=Z=—0, (0,0,)=Y=—0, coordonatele sale trilatăre sunt (3,0,0), A fiu Sunt (0 05 (e 0Dg, asemenea, coordonatele trilatere ale vârfurilor O, şi o. sunt (0, 4,0), (0,0,»), 4 şi » fiind n i te pot fi 

001,00. Ode 002,5, umere. oarecare: Aceste coordonate pot îi 
Inlocuind în relaţiile (3) pe X, Y,Z cu coordonatele iQ. | LAN, Y=Az, 2Az). ceea ce probează că coordonatele smog Oe i ale vâriului O, sunt (A, A,, A). In mod analog, se vede că COOrdon tele ae: teziene omogene ale vărturilor Oz şi Oa sunt respectiv (B,,B.,B ), Psi > can Vedem deci ce însemnare au coeticienţii din transformarea 3). ! WCaG), 

sau 
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Să considerăm un triunghi ude relerință O.O203 cu toate vâriurile la * 
distanţă finită. Din cele de mai Sus, coordonatele carteziene neomogene ale 
punctelor O,, 02, Os sunt 

O (Aia, î Ai A), O, (Bia, ga =), o.(£ = =). 

Punând AsX=a, BsY=g, CsZ==, relaţiile 2) se pot scrie 

  

2 _ ArXBY+CZ AIAsă-tgi "B+! CZ __ ezitat 2 AX FBI PGL 7 PE aer? 
PY 0 YCFBYakyys 
z ay 

y Cum =; =— sunt coordonatele carteziene neomogene ale punctului M de 

coordonate trilatere X, Y, Z, şi observând forma acestor coordonate, urmează 
că punctul M este centrul de greutate a trei mase A,X=—a, BY=p, CZ=, 
aplicate în vârturile triunghiului de referință 0,0,0,. 

Dacă A;=B==C,—1, avem X=a, Y=B, Z="y, iar coordonatele trilatere 
sunt în acest caz coordonate baricentrice. 

6%, Sa considerâm două puncte ale căror coordonate carteziene omo- 
gene sunt' Mizuyu2i), M,(23,9'222). Coordonatele trilineare (XuYuZ), (XaYuZa) 
ale acestor puncte sunt date de relaţiile (2) şi sunt 

Xa bete Katie, 

Yarra Vaca ba a-teazi 
asr ba VrFesZ | Za —03Ca-Pbs Ye Za. | 

Coordonatele carteziene z,y,s ale unui punct M ce divide pe MM, în rapor- 

tul MM:MM,, sunt Faza, PAI + Zrb2u = pm 2 Ze >. iar coordonatele 

| trilineare X, Y, Z ale acestui punct sunt date de relaţiile (2) şi sunt 

X=a (paz) tă (rrbiy)kelzoiza), 

Xa bi yeteizrMattabuyarterza) XX. | 

Deci, fiind date coordonatele trilineare ale punctelor M(X,, Y,, Zu, 

M(Xa2Y2,Za). coordonatele trilineare ale punctului M ce divide segmentul MM, 
“în raportul MM:MM,, sunt , 

MM Ze, 
XXX, Y=YrhY Z=Z AZ, = RR IM, 2 

" Coordonatele trilatere ale punctului conjugat £ armonic sunt .X,—AăĂ, 

YAYa ZA. | . 

48. Aplicaţii. l Prin vârfurile triunghiului ABC se due trei drepte con- 

curente (irei ceviene) care tae laturile BC, CA, AB, în punctele A, B', 5 "Să se 

arate că punclele de întersecție a dreptelor (BC, B'C”) (CA, C'A”), (AB,A B' ) sunt 

colineare. 

- 

N. Abramescu. — Lecţiuni de Geometrie Analitică. 5 |
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Să luăm triunghiul ABC (Fig. 55) 

ca triunghi de referinţă şi lie a=0, 
8=—0, y=0, ecuaţiile laturilor BC,CA, 
AB. 

O dreaptă ce trece prin A, trece 

prin intersecţia dreptelor AC şi AB, 
ale căror ecuaţii sunt 8=—0, 3=—0, deci 

ecuaţia acestei drepte AA” este de 
forma mg—ny=0, m şi n fiind două 

constante. Ecuația dreptei BB” este, 
de asemenea, de forma ny—la==0. 

Punctul P de intersecţie al dreptelor 
AA” şi BB' are coordonate (a,3,7), 
care verifică ecuaţiile acestor drepte, 

adică, , ” 

  

24B—uy=0, ty—la=0; la=mp=uy, - = & =; 

Toma 
aceste coordonate baricentrice sunt 3, L, L). Tot de aci mai rezultă că 
ta=—mg, sau la—8=0, este o dreaptă ce trece prin acest punct P de inter- 
secţie şi punctul de intersecţie C al dreptelor a—0, 8==0, adică BC, CA, astfel Că la—m8=—0 este ecuaţia dreptei CC“, concurentă în acelaş punct P cu AA' şi BB', Deci, ecuaţiile dreptelor AA“, BB', CC” sunt 

(AA')mg—ry=0, (BB) ny—la=0, (CC')la —mp=0. 
Să găsim acum ecuaţia dreptei A'B'. Această dreaptă trece mai întâi prin punctul A” de intersecţie al dreptelor BC şi AA“, de ecuaţii a=0, mp—ny=0. Ecuajia acestei drepte este de forma , 

(2) Xa-Fng—uy=0, | 
De asemenea, ecuația unei drepte ce trece prin B”, de intersecţie al dreptelor CA, BB”, de ecuaţii 8=—0, ny—la=0, este de forma 

413) ty—la-FuB=0. 
Pentru ca această ecuaţie să reprezinte aceeaş dreaptă ca şi ecuaţia “(12), trebue ca să fie proporţionali coelicienjii lui a,8,%, . pf 

! A m 
ISI SL A, M=—p; . pi | 

în aceste conditii ii i , : sa, a | aţia este ditii, ecuaţiile (12) şi (13) reprezintă dreapta A'B', a cărei ecu- 

” (A'B') la-F-mp—n>y=0. 

In mod analog se vede că ecuaţiile dreptelor B'C' şi CA: sunt . 

(B'C%) —la-kup-Fny=0, (C'A') la—mp-k-ny=0, 
Să găsim acum coordonatele punctului C” de i i de intersecţie „A'B'; AB. Aceste coordonate veritică ecuaţiile lor, sSclie al drep telor, 

la-m 8—uy—0) =0, ” ii Pia 

(C") la-m 80, 30, | | 
deci 
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In mod analog se vede că pentru punctele de. intersecţie A”, B”, avem 
“coordonatele 

(A”) mB-tny=0, a=0; (B") la--n7=0, B=0, 
O dreaptă ce trece prin A” este de forma | 

(14) mB-Firțka= 

“iar o dreaptă ce trece prin B” este de forma 

5 - „la-bnsB=0. 
" Scriind că ecuaţiile (14) şi (5) reprezintă aceeaş dreaptă, adică * dreapta 

AB”, urmează 
- - EP, =, s=m,: 

d s < 

-aşa că ecuaţia dreptei A“B” este 

-(16) “ahng-Fn20, 

|n. mod analog se arată că se obține acesaş ecuaţie şi pentru dreapta 

B"C”, ceea ce probează că punctele A”, B”, C” sunt colineare pe dreapta 

(16) şi astfel proprietatea geometrică este învederată. A”B”C” se zice po- 
lara trilineară a punctului P. 

II. Se zice că două triunghiuri sunt omologice când laturile tor corespun= 
zătoare se tae două câte dou pe aceeaş dreaptă numilă axa de omologie; să se 

-arate că dreptele care unesc vârfurile corespunzătoare ale celor două triunghiuri 

omolugice sunt concurente. 
Fie ABC, A'B'C' (Fig. 56) triunghiurile omologice şi A axa lor de omo- 

logie. Să luăm triunghiul ABC ca triuâghi de referinţă şi fie a—0, 6=0, =, 

la-k8-ny=0 ecuaţiile laturilor BC, CA, AB şi axei A, 

Dreapta B'C trecând prin intersecţia dreptelor BC şi A, are o ecuaţie 

-de forma 

la-Fmg-Fny-FAa=0,: (pahar mg-kr=0, Vatmug-hu=0. 

In mod analog, se vede că ecuaţiile dreptelor: C'A', A'B' sunt de for- 
mele | : ) 

(C'A') la-m B-+ny>=0, (A'B”) la+mg+n')=0. 

O dreaptă ce trece prin A”, adică prin intersecţia dreptelor A' B', A'C/, 

"are o ecuaţie de forma | 

latra 8-0. 

-Ca această dreaptă să fie chiar dreapta. AA”, trebue ca ecuaţia precedentă 

să fie verificată de coordonatele lui A(, O, » şi deci 

LFA=0, =— 

Inlocuind pe A cu—î, efectuând calculele, ecuaţia dreptei AA! este 

(AA' ) (n—m')s=(nn'y 

„n mod analog se obțin ecuaţiile dreptele BB', CC“, 

(BB) (unt) (cc ) (Deum )g. 

„Dar, se vede că avem 

anueBec)= 0, a
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relaţie care atată că dreptele (AA), (BB”), (CC”) sunt concurente şi anume 

în punctul 0, ele cărui coordonate verifică ecuaţiile 

(0) ((—P)a=(m=mp=(n—n")y, 

iar valorile lor proporţionale sunt date de 

  

I—V m—m' n—u 

Acest punct O se zice centrul de 

omologie al celor două triunghiuri omo- 

logice. | 
Observare. Se poate rezolva invers 

problema şi anume, fiind date două tri- 

unghiuri ABC, A'B'C, ale căror vâr- 

“furi omoloage se află pe trei drepte 

. concurente, să se arate că „dreptele 

. Si Fie, 56, omologe (AB, A'B”), (BC, B'C"), (CA, 
C'A') se tae în trei puncte colineare, C”, A”, B”. NE 

      
N Fascicole de drepte. 

49. Generalităţi. 10. Ecuația unei curbe de gradul 2: este de forma 

| fiz, Y)=fm(a, Yfm—i (2, yHr- +[fi(z, W+f =—0, 

fete, y) fiind grupul termenilor de gradul s în raport cu z şi y, iar fs(,y) 
fiind o funcţiune omogenă şi de gradul s în raport cu 2 şi y. 

Inlocuind pe 2 şi y cu Zsiz, ecuaţia curbei devine 

Za a o TD) al? Zr rma(2, Zra 
Şi gonind numitorii, ecuaţia curbei în coordonate omogene este 
(WF, = pm mnge TI Ema tem fe, pm=a 

| Fa D=fAa, 39). | 
Să considerăm dreapta definită de punctele (z,, >, 

punct al acestei drepte are cordonatele omogene 

ZA, YI Zaza, . 
icebui ne a găsi punctele de intersecţie ale acestei drepte cu curba va i m valorile lui A corespunzătoare ( i ie. adică se rezolvăm ecuaţia în x P acestor punste de intersecţie, 

1 2) (e da 2); un 

F(z-t-Az,, Pia ZbAz)=0. 
Dezvoltând cu ajutorul formulei lui Taylor, avem 

(2 Fizz) (a, Ep 0 2E)- sur] ( . Da ta 2y; +2 Gap FAT(Fryaszp) 0 
Această ecuaţie fiind de gradul m în A 

adică punctul (a,, >, 2,) nu aparţine curbei 
„pentru A (reale sau imaginare) şi deci, 

[presupunând că F(272,313,22)2F0, (1)], urmează 'că avem m valori pe dreapta ce uneşte pu nctele (Cuyza), - 

  

a
c
e
i
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(0,9222), sunt n punctele ale curbei, adică o dreaptă tae o curbă de ordinul 

ni în. an. puncle, 
In demonstrația precedentă am presupus că punctul. M,(203, das Za, nu 

este pe curbă. Dacă dreapta M,M, nu, aparline în întregimea curbei, ea o 

întâlneşte întrun număr finit de puncte şi atunci alegerea punctului M, tot- 

deauna este posibilă. Deci, pentruca demonstraţia precedentă să fie valabilă, 

trebue presupus că dreapta nu aparţine în întregime curbei. Aşa fiind, o 

dreaptă aparţine în întregime unei curbe, când numărul punctelor de înter- 

secţie ale dreptei cu curba este mai mare ca gradul ecuaţii curbei. In acest 

„caz ecuaţia (2) se reduce la o identitate. 
20,. Cazul de descompunere al unei curbe. Şlim că un polimon de gradul 

m, în raport cugsingură variabilă «e, se descompune“: factori de gradul întâi. 

Aceeaş proprietate nu este adevărată pentru orice polinom de gradul m, în- 

raport cu mai multe variabile. De ex., 2?4+y2—R2 nu se poate descompune în 

doi factori lineari reaii în raport cu. şi y. Se'zice, în acest caz, că curba 

„reprezentată de această ecuaţie nu se descompune. 

Dacă, din contră, ecuaţia curbei se descompune, 

fiz, D=fiz, 3). fi, 3) fo 7), 

„atunci curba noastră se descompune în curbele 

fi(t, 390, «- fler, 30. 
30, Condiţiile ca ecuațiile f(r,y)=0, gl, y)=0 să reprezinte aceeaş curbă. 

Dacă curbele reprezentâte de ecuatiile fir,y)=0, glz,y)=0 sunt identice, 

tăindu-le cu o dreaptă oarecare, avem aceleaşi puncte de intersecţie; fir; ») 

şi gar, y) fiind două polinonoame în & şi >, tăind cele două curbe cu dreapta 

c=—zo, obținem, oricare ar îi o, două ecuaţii algebrice în y, 

Ă faro, 3)=0, (aro, y)=0, : 

care trebue să aibă aceleaşi rădăcini. Deci, oricare ar fi &y, câtul 

9 (200,3) 

Fi (Co; >) 

este îndependent de y adică egal cu f(zo), cu alte cuvinte, câtul 

gi, 3) 

. ” „Rry) 

:nu depinde de y. | 

_In acelaş mod, dând lui y valoarea >. vom demonstra, de asemenea, 

ca 9(2:7) nu depinde de z şi prin urmare este o constantă XV 

AZI 
Da, 

| | A, >) 
sau : : 

gr, fa, y). 

"Deci, fz,9) şi g(z, y) fiind două polinoame, pentru câ ecuaţiile f(z,y)=0, - 

gl, y)=0, să reprezinte aceeaş curbă, trebue să avem gi, IAZ, >), A fiind 

-o constantă. ” | 

-.50, Faseicol de drepte ce trec prin origină. Să considerăm 

„ecuaţia omogenă şi de gradul p înz şi,



0 | 

P(z,y) > AozP-t AgzP 19 :-f A p=7yP-1-FApyP=0, 
.Divizând cu zP, avem 

Aorf-A[2)-roacaz(2 0, 
Punând m, obţinem ecuaţia 

Act Am+ =. + ApmP=0. . , 
Insemnând cu mu, ma+--mp rădăcinile acestei ecuații, avem: 

Ap(m — mun — m2)---(7n — n) = 0, 

unde, înlocuind pe m cuz» obţinem 

„Au =mi)2-mm) (7). 
„Deci curba noastră se descompune :în p drepte ce trec prin: origină, | _ 

Y-mm2=0, -- y—mpz=0, 
ai căror coeficienţi unghiulari sunt daţi de ecuaţia 

Ao-kAsm+ -FAp mD =0. 
„De ex., ecuaţia 2y2— By -t+a2=0, reprezintă două drepte ce. tree prin origină, ai căror coeficienţi unghiulari sunt daţi de ecuaţia 

2m?2— 3m4+-1=0, | | apa 1 MI | cu rădăcinile Mo: ma=l, iar ecuaţiile acestor două drepte sunt. 

A Y>zz =. 

Aplicaţii, 10, Condiţia cu dreptele Az?+2Bzy-+-Cy2==0 să fie perpen- diculare Insemnând cu m Şi m” coeficienţii “uhghiulari . ai acestor drepte,. trebue să avem relația 1-f-'71"=—0, Dar, în şi 2” sunt rădăcinile ecuajii Cm?+2Bm-4+-A=0; deci +a = 0, ATC=90, 
, 20, Să se afle ecuaţia bisectoarelor unghiului dreptelor Az2-H2Bzy--Cy2—9,. Insemnând cu 24» da (Fig. 57) unghiurile acestor drepte cu Oz, şi cu m=tga,,. y Ma=tga, coeficienţii lor unghiulari, ecuaţia coeticienți-. D2 "lor unghiulari este 

i 2 „Cn? F2Bm4-A=0. OLD Insemnând cu a unghiul bisectoarei interioare cu Oz, şi cu au jumătatea unghiului D,OD,, avem aaa, Fig. 57, a=a2—u, de unde 2a=a,-faz, . 
—2B a 

+ tg 2a==tg(a,-kaş),— 2182 = Pa —?tga_ CC tga B . tea Lam, tea OA Tg Ai 
- 

  
e
p
.
 

 



Di Dl 
Le Ia 

punând tg=—u, ecuaţia coeficicienţilor unghiulari ai bisectoarelor este ! , B | | . 

Te RIZC ] Bp-p(A—C)—B=0. Ip 

Ecuajia bisectoarei fiind Y=u, înlocuind pe 4 cu ecuaţia comună a 

celor două bisectoare este | 

B(y2—22)-+-(A—C)zy=0. 

„BI. Poiara unui punct faţă de un unghiu. Fascicol armonic. 
Fie Miz) un punct in planul dreptelor (Fig. 59) 

- IM, (zi) (D) = Az-FBy+0= 0, (D') =A'z+B'y+0'=0. 

! Să însemnăm cu P și P' punctele de in- 

a tersecţie ale dreptelor D şi D” cu o secantă. 
Lp variabilă ce'trece prin M,. Fie Mz conjugatul 

D armonie al lui M, în raport cu punctele P şi: 

P”. Curba deserisă de .punctul M2,_când_se-. 

cânta se învârteşte în jurul lui M,, se zice polara lui M, în raport. 

cu unghiul format de -dreptele D şi D” a 
A găsi ecuaţia. acestei polare, însemnează a afla o relaţie între: 

coordonatele (22.92) ale punctului M27Pentru aceasta, să. observăm: EA 

că punctul P fiind pe dreapta M tz coordonatele sale sunt de forma. 3 

Petri, 4 tău = M,P 
| Ia 1 YO TA | PM, 

iar valoarea lui A se găseşte scriind că acest punet este pe dreapta. , 

D, adică : 

tra pi XYa = A+ By. 

A Ir) +B parc , Be FB! 

    

  

De: asemenea, coordonatele lui p' sunt. 

FA! L> aut Ya PUS MP” p' 3, A a B'ptC! 
  

    

II 1? PTA A=— A za B'y2+ Cl 

Dar M, şi Me, fiind conjugate armonic cu P iși P', avem: 
Di 

“PA, PM PM, OP”. __MB__ ÎhP” „A+ 20, 

MP MP? PS, - ÎIze”, Paz OP'Ma) 

deci: . 

 Azut- Bu 4-C A+ B'apii C' 

„Aaaa “A'zatba Va GC 

De unde”, 

At Buc 0 + Barat C=0 
artic pe EC (ta pt )
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şi cum între coordonatele (2, 92) ale punctului M2 avem o relaţie 
de gradul întâi, urmează că locul lui M> este o dreaptă. Deci po- 
lara unui punct în raport cu cele două drepte date este o dreaptă, 
a cărui ecuaţie ste 3 

Bye Ga AZIFBUEC carte 

care trece prin intersecția celor două drepte date, D și D'. 
Insemnând cu O intersecţia dreptelor D şi D', ecuaţia dreptei Oil, 

„este de forma | 
Az-+-By-tC-PA(A'z-+B'y+-C)=0, 

şi scriind că trece prin Mu(a,, >), avem. 

Azi ByrFC-FAA'z+-B' yu C")=0, = — 
aşa că ecuaţia „dreptei OM este | 

Az+By4-C 4 A+ By+C — (AB! pt =0, 
4) „ A2FBy+ AB pe (A'2+By+C") 

Dreptele D şi D', dreapta OM, şi polora sa A în raport cu unghiul 
| DOD' (Fig. 59) se zice că formează un fascicol ar- 

M, (2 ) monic. Se vede, din felul cum am obţinut polara, că 
(TV tăind :aceste patru raze concurente cu o secantă 

Oarecare, punctele de intersecţie formează o divi- 
ziune armonică. . 

Comparând ecuaţiile (3) şi (4), se vede că, fiind 

AL +By+C 

ABC” 

  

     D D' date dreptele D=0, D'=0 şi D-+uD'=0, a patra Fig 6 rază: a fascicolului armonic este D—uD'=0: 
Pentru a construi polora unui punct M în raport cu dreptele D și D,/ WM | care se tae în A (Fig. 60), ducem două secante prin M, MPP', MQQ/, şi tie S şi S* punctele polarei Situate pe aceste secante. Polara SS trece prin „punctul de intersecţie A al dreptelor (vâriul un- ghiului). Unind PQ”, QP”, care se tae în B, se vede 

că SS este polara lui M şi în raport cu unghiul „B; deci SS trece prin punctul B. Cum trece prin D' A şi B, polara este dreapta AB. 

  

Fig. 60. Cu acest procedeu găsim și conjugaiiil armonie al unui punct C în raport cu două punete date A și B (Fig. 61). Pentru aceasta, p se uneşte un punct P oarecare din plan cu D A şi B. Chestiunea revine ia a construi a F patra rază a fascicolului armonic, primele trei fiind PA, PC, PB, Fie D şi E intersecțiile razelor PA şi PC cu o dreaptă oarecare dusă A CB . prin B. Dreapta AE tae pe PB în F, iar dreapta Fig. 61. DF tae pe AB in M. Din modul Cum am con- _ struit polara unui punct față de un unghi, se vede că PC este polara punc- . tului AL în raport cu unghiul APB, deci PM este a patra rază a fascicolului armonic format de PA, PC, PB, de unde urmează că tăind aceste patru raze 
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cu o secantă se obţine o diviziune armonică, sau că M este conjugatul ar- 

monic al lui C în râport cu şi B. | 
Tot de aci mai observâm că, în patrulaterul complect PDEFAB (Fig. 61), 

ale cărui diagonale sunt PE, DF, AB, că o diagonală AB, de ex., este împărțită. . 

armonic de celelulte doi diagonale, căci C şi M sunt - conjugate armonic în 
raport cu A şi B. 

Hzemplu. Să se afle locul punctelor M ul căror raport al distanțelor la 

dnuă drepie date să fie constant. Ecuaţiile dreptelor fiind 

(D)= Az+-By+-C=0, (D')= A'z4-B'y+C'=0, 
coordonatele unui punct al locului căutat veriiică relaţia 

Ac-+-ByFC _ AztB'y+C! 

ceea ce probează că locul acestor puncte se compune din dreptele 

AzFBy+-C—p(A'z+-B'y+C)=0, Az+-By-FC-p(A'z+-B'y4+-C)=0, 
VER, 

Pe FR he 

_ VA':+B2 _ | 
Aceastea formează împreună cu dreptele D şi D' un fascicol armonic. 
Observări. 10. Tăind un fascicol armonic (O. ABCD) cu o secantă pa- 

O_ ralelă cu una din raze, de ex., cu OD (Fig. 62), punctele 

de intersecţie m, n, p.cu OA, OB, OC, sunt astiel că n 

. este mijlocul lui up, căci coniugatul armonic al lui n în 

7 p raport cu mp este intersecţia lui OD cu mnp, adică la 

„JR infinit, şi se ştie că dacă conjugatul armonic al unui 

ABC punct este punctul de Ia infinit, acel punct este mijlocul 

Fig. 62.  : segmentului. | 

20. Dacă două din razele ati fascicol armonie sunt perpendiculare, ele 

sunt bisectoarele unghiului format de celelalle două. In adevăr, tăind razele OA, 

OB, OC (Fig. 62) cu o paralelă mp la OD, se ştie căn este mijlocul lui 

mp. Dacă OB şi OD sunt perpendiculare, urmează că triunghiurile dreptun- 

ghice Omu, Onp sunt egale, apoi că triunghiul Omp este isoscel, On este. 

bisectoarea unghiului AOC, deci OB, OD sunt bisectoarele unghiului AOC. 

Această proprietate o mai putem. vedea şi în modul următor. Fie D=0, 

D'=0, D—AD'=0, D-PFID'=5, cele patru raze ale fascicolului armonic, unde 

(Doze By-FC=0, (D)ZAZ-By-C'=0. 
Dacă razele D—aD'=0, D-F-AD'=0 sunt. perpendiculare, urmează că 

între coeficienţii lor unghiulari avem relația E | | 

A—XA' (— A-PAA' 120, 7 - 

(— 523) 28) o 

de unde 
, . 

VAB: 
= Ta 7 

o +VA+B? | 

aşa că ecuaţiile razelor D—D'=0, D-HAD'=0 devin 

| VA2-+-B2 
: A (A'2+B'y4+C')=0, 
Ax+By+Ct VAB? .. .
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sau, . 

  

Az4+By4+C A'a+B'y+C 

ceea ce probează că aceste drepte sunt bisectoarele unghiului dreptelor D şi D'..: 

52. Fascicol anarmonic. Proectivitatea raportului anirmonic. Proprie= 

tățile raportului anarmonic. |. Am văzut că tăind un fascicol armonic cu oi 
secantă oarecare, punctele de intersecţie formează o diviziune armonică, ori- 

care ar fi secanta. ! 

Mai general, să considerăm un fascicol anarmonic, adică format din 

patru drepte concurente oarecare (Fig. 63), 

(DJ=D-+HUD'=0, (D)=D-Hi2D'=0, (Di)=D-HD'=0, (Di)=D-+-AD'=0, 
unde. : 

= 

„ (DISAZ+By+-C=0, (D')=A'z+B'y+-C'=0. 
| Să însemnăm cu Mu, Mz, Ma, M4 punctele de intersecție ale acestor raze 
concurente D,, D,. De D+ cu o dreaptă oarecare. Să presupunem că -această 
secantă variabilă este definită de punctele M,(Zuy.) al dreptei D4 şi punctul 

” „ Matco,ty2) al dreptei Da, adică - 

5). Azi-kBur-FC-FA(A'zFB'y-tC)=0, 

(6). Atat By2C-a(A'z2-+ B'y24-C7)=0. 

Raportul în care dreapta MM, este împărțită de Da este dat de 

MaMi _ Azi Burt C-hia(A'zr-B'ytC) 
MsMa Ad: By2-FC-FastA'22FB/y2 FC) * | 

averi Inlocuind pe Az+By4+-C şi At24+-By2+C cu valorile lor din (5) şi (6), 

| Ma Mi _ —M(A'zr-B' pr )-has(A'at-B'yr-t+C%) 
 MaMa  —a(A'zt By CPA AB yz07) 

(7) - IN - MM __ A'a-+B'y+C Aa, 
Ma Ma ui A'Z+B'yC? ” Aa 

„In mod analog, avem 
(8) | Ă MM, — A'z-+B'y+C AA . 

Îi Ms Ma A'Z2+B'y2+-C” ” A . 

Divizând (7) cu (8), obţinem 

MM, MM XA A- Au 
MaM> MM, Aaa - A+ , 

O 

      „Ceea ce probează că acest raport nu depinde. 
de poziţia secantei M.M2M=M,, ci i 

, 7 1iM2MaM,, ci nu M', | My D, dreptele D,„D2,Ds,Di, ! pumai de 
D, Dz D, Raportul 

M, . aaa (M,M2MM)= îi : aa Sa 
se zice raportul anarmonic al fascicolului format (0.D 
(0.D.D2D:D,) se zice el însuşi fascicol anarmonic. Ace 
dent de poziţia secantei cu care am tâiat fascicolul şi 
nea În care se consideră dreptele D„D2,D3,Du, 

"care definesc dreptele, ” a 
yo 

1D2D3Dy), iar îascicoluj 
st raport este indepen- 1 şi depinde numai de ordi- 

şi de valorile lui AIsĂ2A3,Ăs,  
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(Mute MaM = MM, MM As, AA,     
Ma Ma ” Ma Ma Aaa XA . 

Deci, unind un punct oarecare O cu patru puncte colineare M,,M2,Ma,Ms. 

şi însemnând cu MMM, (Fig. 63) intersecțiile acestor patru raze cu o . 

secantă oarecare, avem - 

| (MM2MaM)=(MMM,M,) 

Această proprietate este ceea_ce_se. numeste _proectivilatea raporteului — 

anarmonic i o 

Putem găsi şi altiel expresia raportului anarmonic al fascicolului D+ 

MD'=—0, î=—1,2,3,4. Pentru aceasta, să găsim mai întâi expresia raportului 

anarmonic al punctelor MuyMzMs,M,, aşezate pe dreapta definită de punctele: 

M'(a0',y”), M”(”,y”) şi ale căror coordonate sunt ” 

Du” pkuiy” - 
Fa Par” 1—1,2,3,4. . | 

Raportul anarmonic (M.M2M3M,) este proectiv, adică unind un punct P 

cu Mu.MzMa,M, şi însemnând cu Nu. NzNaNe punctele de intersecţie ale raze- 

lor PM„PM2,PM3PM, cu o dreaptă A, avem (A M2Ma3M)=(NN.N3N.4). Presu- 

punând că A este axa Oy, iar P este la infinit în direcţia axei Ov, atunci 

razele PM,„PM2PMaPM, sunt paralele cu Oy, iar punctele N „N Na, N, ale 

" axei Oz au abscisele ! ! 
7 „ 

Dori i 2,34. 
Ira - NaNa . NN 

(MM=MaM,) = (N N2N3N) = N. : RN. , 

. 20 -F pat” pat” par”! apa” 

_ Iau ta _.__ l-au 14 
(ML M2M3M)= Fu” IF” "a Fuat” Fur” 

= 

1-+pa 1-Fua 1-a 1-Fna 

(z3— por —207) (up 0), 

(3 poe) DTZ) 

Deci   

    

MaM, MM _ paza pa, 

M3M> "Msi us pa ps na 

astfel că expresia raportului anarmonic a punctelor considerate este în strâns 

legătură cu parametrii peuzahaspui Care definesc aceste patru puncte. 

Așa fiind, să considerăm fascicolul Dai D'=0, î=>=1,2334 şi să însem- 

năm cu MuMzM,M+ punctele de intersecţie ale razelor acestui fascicol cu 

dreapta M'M”, definită de punctele M'(20'.y), M" (0). Coordonatele M;, sunt 

de forma 
. 

  (ML M2M3Mp)= 

arhi” kai” 
1-Fui "Fu 

şi scriind că aparţine dreptei D-thau D'=0, urmează | 

a C-kpi d” pui" (po Puia” pr Ei” pc") =0, 

A I-ai +B 1-Fpt Ch 1-Fpi + I-ai ) 

de unde o. Ne 

_ _ AP-FBy-FC-ru(Ae+By TEI, i—1,234. 
Hi — AZ FBy CR AZ FBy+C) 

0



16. 
1 

Expresia raportului anarmonic al fascicolului este dată de 

—PaTut , ps 
(MM.MMA) Ho —pa ns na" 

unde. înlocuind pe uz cu valoarele lor de mai sus, făcând reducerile, 

obţinem 

(MIM.MMO= Ia 

"O altă expresie trigonometrică a raportului anarmonic a patru raze 
“concurente (a unui fascicol de patru drepte) este obţinută astfel. Avem 

MM. MM, ariaM,OM, . ariaMOM, 
M,;Ma ” M;M> ariaM+OMa ” ariaM4,OMa ; 

Msh „ M+Mr__ OM OM,sinM.OM, . OM.OMssinM.OM, sinM.OM,sinMOM, 
MMea * MaMz ” OMz2.OM,sinM.OM, * OM2.OMusinM:O0M; ” sinMzOM,sinM, OM 

relaţie care probează că raportul (M,M.M.M,) depinde numai de razele fas- 
„ “cicolului. | 

! De aci urmează că unind un punct M variabil al unui cerc cu patru 
„puncte fixe A, A2, A, A ale cercului, raportul anarmonic al fascicolului 

. AM. AMAzAzA,) este constant, câci unghiurile AMâAz, A.MâAz, A2MA3, A2MA, 
rămân constante când M variază pe cerc. 

Observări, 10, Când punctele de intersecţie M,, Mz, Ma, M, îormează o 
diviziune armonică, se zice că fascicolul este armonic, iar valoarea raportu- 
lui este—l, - Ă 

(MM=M2M9 —— 1. 

20. Să presupunem că vâriul fascicolului anarmonic este în origina 
„axelor de coordonate, iar ecuaţiile dreptelor sunt y=nuz, î=!, 2, 3, 4. Ra- «dortul anarmonic al acestui fascicol este : 

M3— me 

Maha 3 Misa 

Condija ca acest fascicol să fie armonic (dreptele Y=m30, ym, conjugate armonic cu dreptele p==m,z, Y=na%) este 
Mahu nu 
na i o ==, (mm oma )—2( n „203 —1ha.* Ma , € mona) =Ama za), 

d, Aplicaţii, 10. Când două fascicole de pairu drepte OA, OB, OC, OD, şi O'A, O'B, O'C, O'D; au acelaș rapori anarmonic şi o rază comuni, 0O' punclele 8, =, 5 de. intersecție ale celorlalte raze omoloage sunt în linie dreaptă, A' In adevăr, să însemnăm cu a, 5, s* punc- 
tele unde dreapta ây (Fig. 64) tae pe 
00', OD, O'D'. Avem, Prin ipoteză, 

3)=(a873”), „dică (a875)=(a83 

  

va, da va. 5a da 3 
1838 8 3B'a8 5 

iz. 64. Deci punctele 5 şi 3 coincid, căci pe 
segmentul «$ este numai un punct exterior Sau interior segmentului*care să-l împartă întrun raport dat.. ”  
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20. Când două figuri rectilinii de patru puncte A,B,C,D şi A'B'C',D', 
: (Fig. 65) au un raport anarmonic egal și un punct 

omolog A, cele trei drepte BB', CC', DD'.sunt con= 

curente în acelaș punct O. În adevăr fie O punc- 

tul de intersecţie al dreptelor BB! şi CC” şi fie 

3' punctul vnde OD” tae pe ABC. Tâind fasci- 
colul (O. AB'C'D”) cu secanta ABC, avem 

(AB'C'DP=—(ABC5”). 

  

Dar, prin ipoteză, avem (AB'C'D')=(ABCD), 

ceea ce probează că 3' coincide cu D şi deci că DD' trece prin O. 

30, Când două triunghiuri ABC, A'B'C' (Fig. 66) au vârfurile situate 

două câte două pe trei drepte OAA', OBB', OCC', concurente în acelaş punct 

A O, laturile omoloage (BC, B'C”), (CA, 
| C'A”), (AB, A'B')se tae în trei puncte 

a, B,y colineare. In adevăr, tie D şi 

D” punctele unde dreapta OC'C tae 
pe AB'şi A'B'. Fascicolul Oy, OB, 

OA, OC, tăiat cu secantele AB,A'B', 

dă . 
  

(BAD)=(B'A'D); 
deci 

(C. „BAD)=(C7. -B'A'D'). » 

Or, aceste fascicole au raportul 

anarmonic egal şi raza comună DD”; 

deci, punctele de intersecţie , a, £, : 

ale celorlalte trei perechi de: raze 

sunt colineare. 

IV. Când două triunghiuri ABC 

şi A'B'C' sunt asifel în cât laturile 

lor, (BC, B'C”), (CA, CA), (AB, A'B'), se tac în trei puncle colinare a, 8, %» 

vârfurile lor sunt situate două câte două: pe trei drepte concurente în acelaș : 

punct O. In adevăr, fie | intersecţia dreptei a8y cu CC'. Avem (Fig. 66) 

(C. avlg)=(C". als) 

    
Ș 

Fiz. 66. 

Deci, tăind primul fascicol. cu AB şi al doilea cu A'B, şi numind cu 

- D şi D” punctele unde aceste drepte tae pe CC“, avem 

(ByDA)=(BD'A'). 

or, aceste două figuri au un punct omolog comun, y; deci dreptele 

BB', DD”, AA“, care unesc celelalte puncte omoloage două câte două, se 

tae în acelaş punct O. 
| | 

Aceste ultime două proprietăți, atribuite lui Desargues, au fost reluate 

de Poncelet, care a pus baza teorii figurilor omologice. Triunghiurile ABC, 

A'B'C'; care satisfac la condiţiile precedente, se zic omologice ; O este centru , 

iar a8y axa de omologie. - a — It ȘI 

| III Proprietățile raportului anarmonic. 10, Să considerăm patru punct 

colineare, As, Az2, Aa A (Fig. 67) şi să notăm cu. - :
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a pi | 

A A A A — AsÂr As, = 
i Fig. 67. Î (Azi)  AsA2 ” AsAz A 

raportul anarmonic al acestor puncte, considerate în ordinea A, Az2, A, A. 

Notând cu cu, az, Ga, d, abscisele punctelor Ai, Az, A3, As, în raport cu ori- 

„gină oarecare O, axa Oz fiind chiar dreapta dată, avem 

a —da , U—a; 

aa—aa ' d2—a, 

| Presupunând că trei din aceste puncte, A, A2, As, sunt date, iară are 

.o valoare cunoscută, abscisa 4 corespunzătoare punctului M al patrulea, 

„-care, împreună cu cele trei, să formeze raportul anarmonic (A,A24,M)=A, este 
dată de 

(A AzAz4Â4) = 

M—03 Q—D__ D—au . 7 __Î Gas 

0). Gaa—03 * Qo—t* D—uaA m—03 

Această ecuaţie fiind de gradul întâi în raport cu d, corespunde an sin- 

gur punct M la o valoare dată A a raportului anarmonic. 

Dacă z=—a,, adică dacă M este în A,, rezultă, din relaţia (9), că Lo, 

A >90. Dacă z=—a2, adică M este în A2, atunci A=0. Dacă z=—a,, adică M 

în Aş, Atunci A=l. 

Deci, raportul anarmonic a patru puncte distincte poale avea orice valoare 
afară de O, 1. 

20, Raportul anarmonic nu se schimbă dacă se întervertesc două din puncte 
-cu condiție de a se înterverti şi celelalte două. In adevăr, avem 

A A A => —G „Al _(a=ashaz—a), 

D (Anais 9 * da" ay—aa „(eo askara) 
ar — 

(a—as)(az as) _ (as—ai(as—a2) 
(ae DasKaas) — (aa aaa Zap) — (ÂsĂĂIA,). 

Deci ” 

(AAA AD=(AsAA,A.). 

In mod analog, se arată că 

(ALAAA (AA AA) (AA AA) (AAAzA.). 
39. Intervertind ordinea punelelor, se poi forma 6 rapoarte distincte, care 

-se exprimă cu unul din ele. In adevăr, cu trei litere, An, As, As, se pot face -permutările 
„ 

BA AAA, AAA a 
AsĂsAr, AsĂsAu, AzALAs. | 

De asemenea, cu patru litere AvAzAsÂy se pot face 24 permutări, 
aşezând pe A, în fiecare din cele patru intervale ce le determină cele trei 

, litere din fiecare din cele 6 permutări ale celor trei litere. 
Dar conform proprietăţii precedente sunt egale a , patru câte. i 

““irămân numai 6 distincte şi anume - . Pațru,, deci 
AAzAzA4), (AAAsAD), (ASA-ALA), (AA-AA,), (AAA), (AAA). 

1). Primul raport este  
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(a—asa—a4) — 
(a.— asa —a) 7 

2) Conform definiţii expresii analitice a raportului anarmonic, rapor- 

“tul al doilea este 

(AAA A)= = 

(a, ana) 1 

(a.— asXas—a4) = 
  

(AA AAD= 

3). Al treilea raport este 
(as—a.(a,—ai) 

    

  

  

(A AAA 
Avea F = (a atasa) 

p= (as-a,)(a,-a,) pla )(a-as-(a.-a.)(a--a+) Glas as)t-ag(as-a) 

(22-au)(a+-a3) (a,-an(as: as) (as-aa.-a4) 

| (as—aska,—a.) pi Ta), 
k (a.—a(a.—a) 

Deci . E 

u___(as—ablas—as) __(ar—as)las—a4) = 

ai (ar asas—a2): (a ala—a) 

_ 4 i 1 
a a 

4). Raportul al patrulea este 

__(a;— a,)(az— 
A =(AA-AsAJ= ea) ea, 

  

  

  

Avem | 

„= (as—ahta—a9) = (as—a.(a.—a0 — (a-—aa)las—an) 

(a. — asa —a) . (a.—a.)(as—a ”) ' 

og le2 asa) (a.—a.Ma.—as) == = 

deci  (az—aaXas—ai)  —(a— asas—au) , 

-deci " 

==. 

5). Al cincilea raport este 

= —ada—a0) 1 aL. 
(AAsAA)= aka —a+) pi =1— E 

6). Al şaselea este 
2 (a.—aa)(a;— a __ 1 _ 1, 

(AsAsAsA)= (aaa ar) v IA 

Aşa dar, valorile acestor şase rapoarte sunt 

1 1 1 1 
v 3" + 1—), I—00 ZI 

1—— 

- Aceste rapoarte sa pot grupa două câte două, astiel ca suma lor să 

“fie egală cu 1, şi produsul lor să fie egal cu î, adică 

1 d 
AH), + =, + > 

. = 

a 1 1 a 
Xe==, (0 UZ 

1 „1 

1 

X 

>
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53. Curbe de ordinul al doilea care se reduc la două drepte. 

Considerând ecuaţia A22+4-Bx- C=0, ale cărei rădăcini sunt a și d, 

se poate serie | 

A(z—a) (2—5)=0, 

şi deci curba considerată de ordinul al doilea, A22+ Bz+ C=0, se 
reduc la dreptele z—a=0, z—V=0, paralele cu Oy. In mod analog 

"se vede că.y2-+py-+q=0 reprezintă. două drepte paralele cu Oz. 

De asemenea, A? 4 2Bzy + Cy2=0 reprezintă două drepte ce 

trec prin origină. . 

I. Sunt cazuri când ecuaţia de gradul al doilea, 

AZ 2Bay + CyP+2Da-+2Ey+F= 0, 

reprezintă două drepte. Fie 

az--by+r-e=0, az+rigre= = 

dreptele la care se reduce. Avem d „i 

A22+ 2Bzy+ Cy2-+2Dr-t-9Ey+k F(az-tby-b-o(a'z+ b'y-+e'). 

Egalând coeficienţii diferitelor puteri ale lui z şi y, avem 
identificând 

Ş A=aa', 2B=aW'.+ab, C=0W, 
(10) . 

2D=ac +a'c, 2E= ue" +9'e, =ece'. 

10. Să presupunem să areptle az-tiyte=0, a z+byte =0 

sunt distincte și că & Ea „Din ab! +a'v= 2B, „detae c=20, 

avem 
2(Be—Db , 9(Db'—Be e, 

CD, e = CA dia (0 — d:0), 
pe care înlocuindu-i în A=aa', găsim. 

A A(Be— DODI — Be”), 
(eb'— Wc): 

De unde 
A(eb'— Bep=a[- -B2ce! + BD(e0+3 'c)— D20b'] 

„ Al(eb' 2 be2—40b'cc']=4[ — B2ec' + BD(70--36) D207. 

Inlocuind pe cb'+-be', 591, ce! cu valorile lor (10), avem | 

A[(2EP —4CF]=4[— B2F+-BD(28)—D2C], 

PW (EBDE-+ ACE AR2—FB2—CD2=0, . ? 
care este tocmai determinantul  
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UD A= 

Aceasta este condiţia ca ecuaţia 

Ag? 9Bacy + Cypr abat 2By+ Fr= o 

să reprezinte două drepte... 

Făcând ecuaţia de ordinul, al doilea dată omogenă cu variabila 

z, înloguind pe & şi y cu? , ecuaţia devine 

(12) Aa, y, 2)> Ag2-HOBy--Cp-t 224 9Eyz--Fz2. 

Se vede că determinantul (11) este determinantul formelor lineare 

- 12 | 
În St 5 ȘI — Aa By-kDz, . 

laf DI 
55 =Bz+Oy+ Ez, 

lâ 
LE Dr Ey+ Ez, 

sau, cum se mai zice, discriminautul formei cuadratice 2. 

Am obţinut relaţia (11) în cazul Ze IS, —_- Dacă ss ȘI= 5 , 

atunci rezolvăm ecuaţiile ac'-t-a'e=2D, be'+eb'—2E, în raport cu 
e şi c', şi operând la fel, se obţine aceeaş condiţie (11) 

20, Dacă dreptele aa by re 0, a auyre =0 arfi paralele, 

dar distincte, adică . 
Da 

0, ie > 

rezolvăm ecuaţiile ar 98, ac'-+a'c=2D, în raport cu a şi a 
. Ă , ” DI , , 

şi obţinem condiţia (11). Dar, din = = deducem 4 = fa; 

V' 10, așa în cât primele trei ecuaţii (10) devin 

” A = ha2, B= hab, C=tb, 
de unde rezultă . 

B2=AC. 

Deci, condiţiile ca ecuaţia de gradul al doilea să „reprezinte. 
două, drepte paralele sunt ca diseriminantul, A=0, al: formei cua- : 
dratice să fie: nul, şi B2—AC=0, adică minorul: corespunzător ele- 

mentului F din acest diseriminant să fie nul. 
3. În fine, când dreptele la care se. e reduoecuaţia | de gradut 

al doileu sunt confundate, atunci 

Î. Abramescu. — Lecţiuni de Geometrie Analitică, 6..
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deci ecuaţiile (10) devin 

A=1a2, B=Aab, C=A02, D=hac, B=Abe, F:= Ac2, 

de unde urmează 

(13) B2=AC, D2= AF, BD=AE, BE=CD, E2=CF, ED=BF. 

Dar aceste condiţii se reduc la trei. În adevăr, unil din coefi- 
cienţii A,C,F trebue să fie diferit de zero, căci dacă am avea A= 
C=F=—0, din relaţiile precedente ar rezulta B=D=E:=0, iar poli- 
nomul f(x,y, 2) ar fi identic nul. Să presupunem, de ex., A+0; 
din primele trei din relaţiile (13) deducem 

D2 BD B2 
F=a E= C=E, 

şi înlocuindu-le în celelaite trei rămase, se vede că ele sunt veri- 
ficate. 

Deci condiţiile ca ecuaţia de gradul al doilea să reprezinte 
“;două drepte confundate sunt 

D2—AF= 0, Bi BD=0, B2—AC=0, 
adică minorii diseriminantului A, corespunzători elementelor egale 
cu coeficienţii lui 92, yz, 22 din forma. cuadratică (12), să fie nuli. 

- Dar, şi în acest caz, A=0. 
Deci, în toate cazurile, curba de ordinul al doilea 

| Aa24- 2Bay CP 2Da-rdăy + P= 0 

:se reduce la două drepte, când 

ABD 

A=|B C E |=0, 
DEF 

-  Observări, |, Coeticienţii unghiulari ai dreptelor cette, a'z-+ 

bye =0 se obțin astiel. Acesti coeficienţi fiind — 
„dusul lor Sunt 

” _o_a _ aha 28 a')_aa'__ A: 
d bo db m „[- z)- = db E» 

„astfel că ecuaţia de gradul al doilea ce are ca rădăcini valorile — S— a 

-este 

pe mi-i suma şi pra- 

? 

d» ii 

în2— (+ mt c a _ 2) 0, m 24.2 2 m A E=0,: 
Sau |    



) « 

. | : LE _ 

(14) | Cm Bio 3 Ș Ir 

Se vede, deci, că, dacă ecuaţia ” 

(5) Ac? 2Biy-+CyP+2De+2Ey-rP=0 

: reprezintă două drepte, coeficienţii unghiulari ai acestor drepte sunt aceeaşi , 

-ca ai dreptelor. 

A+ 2Bacy-t-Cy2—0, 

-care sunt t paralele cu cele reprezentate de ecuaţia (15). 

“Dreptele considerate (15) sunt reale sau imaginare, după cum ecuaţia 

(14) are rădăcini reale sau imaginare, adică, după cum B2— AC este pozi- 

-tiv sau negativ. Dreptele sunt paralele, când B2—AC=—0,- - 

II. Condiţia ca ecuaţia (15) să reprezinte două drepte se poate obţine 

şi altfel. Presupunând C=F0, rezolvând ecuaţia de gradul al doilea în », (15), 

avem 

  

, _ —(BokE)-LV (BEP AZ FIDE, 
= € 

_ —(Bz+E)+ | e B AO: (BE—CD)HE—CE , 

Ca ecuaţia (15) să reprezinte două drepte, trebue ca sub radical să 

fie un pătrat periect, adică trinomul 

z2(B2 2_—AC)-2(BE—CDYH-E2 2—CF 

să fie pătrat pertect, să aibă rădăcinile egale, deci 

(BE—CDP—B—AOE—CP), 

  

  

care este tocmai 
A. BD 

A= B.- Cc. E =0. 

2 D. E FE 

Insemnând cu (ax-4-6) câtimea de sub radical, ecuaţiile acestor drepte 

"-sunt . 
— ete) 

Dacă C=—9, dar Ak0, "rezolvăm ecuaţia de gradul, al doilea în raport 

-cu Z, şi. operând Ia fel, obtinem aceeaş condiție A=—0, 

Dacă A=C=0, trebue câ B=F0, căci atunci ecuaţia (15) mar mai fi de 

„gradul, al doilea. In acest caz, avem 

„ 2Bayt2De+2Ei -+E=0, 

2 (Br-k-E)-F2Dz-+E=0, 

- aşa că ar trebui ca ecuaţiile Bz+E=0, 2Dz-+-E=0 să reprezinte aceeaş 

dreaptă adică” 

de unde 

Ă B _E, 
. : 2D"F 

Dar şi în acest caz A=—0, aşa că A=0 este condiţia ca ecuaţia (15) să 

„reprezinte două drepte. i 
N | . 6%
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Exemplu. Să se determine >, astfel ca ecuaţia 

(16) "a+(a-i)rytaf+(1—ay-hi=0 * 

să se reprezinte două drepte. 
Trebue să avem 

1 at) 0: 
1 a 1 . [i CAP 
z(a-+-1) a z(1—a) = 0, a— E) —A[ta+] =0, A=—ti. 

1 . 
O z(1—a) Ă | 

-* Pentru a obţine ecuaţiile acestor drepte, rezolvăm ecuaţia (16) în ra-— 
port-cu y şi avem | 

a TakDe—itat [tatei —ak—4a(2—1) , 
  

  

> ! 2a 
y = (ee zipaztl(e—1e (ue) , zh, poat, 

Exerciţii. 

1) Polarele unui punct relative la cele trei laturi ale unui triunghi, în-- 
tâlnesc respectiv laturile opuse în trei puncte situate în linie dreaptă. 

R. Fie a=—0, 8==0, y=—0 ecuaţiile laturilor triunghiului de referință ABC: 
(BC, CA, AB) şi (as, Bv %0) coordonatele baricentrice ale punctului P_ dat. 
Ecuația dreptei AP este == O, iar aceea a polarei lui P în raport cu pi 

unghiul A este B+ ao, Polara tae pe BC în punctul A, ale cărui: 

coordonate verifică ecuaţiile a= 0, B+ y=o. Punctul A' şi analoagele. > 
sale, B', C', sunt pe dreapta 28 +k=0.: 

a Bo o 
2). Insemnând cu a,d,c lungimile laturilor triunghiului ABC, ale cărui, vârturi au coordonatele A(a,,y,), B(z,, »,), C(0a, 33), sâ se arate, cu ajutorul coordonatelor baricentrice, că coordonatele centrului de greutate al triunghiue. 

lui sunt : : ” 

aceia, piure, 

iar acelea ale centrului cercului înscris 

Po AZetba-teza y= ayekbip-teva, 
 a-kb-+e „a+b-te , a 

R. Luând triunghiul ABC de referință, după definiţie, coordonatele bari-- centrice ale lui M sunt proporţionale cu ariile AMB, BMC, CMA. Pentru cen=. trul de greutate, coordonatele baricentrice sunt (1,1,1), iar pentru centrul cer.. cului înscris, (a,b,c). . a ÎN | 3). Insemnând cu V==(4,,A,) unghiul a două drepte A,, A, şi cu p rapor. | 
tul anarmonic al fascicolului format de aceste drepte cu dreptele izotrope ce... . trec prin intersecţia lor, să se arate, baiându-se pe expresia raportului anar= monic a patru drepte concurente, că avem formula lui „Laguerre : ” 

p=e2i. -  
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R. Luând origina în intersecţia dreptelor date şi. însemnând CU stia 

"73,104 coeficienţii ufghiulari ai lor, avem - 

Maha Ma - Ma— 2 3 2 4, : ; msi, M4= —i, imv= aL, 

Mg Mpa „ru ma? 
    | 2 Rlaui4u010)) = 

__cosV--isinV 
= RI =cosV isîn2V==e2iY, 

cosV  :sinV “ris 

* Când V=900, dreptele perpendiculare, p=——1, tascicolul este armonic; 
deci, două drepte perpendiculare formează un fascicol armonic cu. dreptele 

izotrope duse prin punctul lor de intersecţie. A : 

Cercul. J 

54. Ecuația cercului. In cele ce urmează vom presupune ci 
:axele de coordonate sunt perpendiculare. Ecuația unui cere cu cen- 

trul. în punctul (u,0) şi-cu raza R este : 

(x—a-+(y—bp=Ră, 
sau : | 
(0 a2-p pe Baa 222 :R2=0. 

- Deci, pentru ca ecuaţia 

| AEO ebay =0 

să reprezintă un cerc, . trebue ca | | 

E A=C, B= 0. e 
Fiind dat cercul. - 

(9) „pie a24 py2— dau —2by e=0, 

pentru a-i găsi centrul şi raza, "vom. compara ecuaţia sa cu a ecuaţia 

(1); de unde urmează 

i „ea2-ţ-l2— R2, Roz bee a ! 

7 şi ; deci, coordonatele (e, D) ale centrului sunt jumătăţile coeficienţi- 

lor lui a şi y. cu semne schimbate din ecuaţia O, iar raza este 

| dată” de. relaţia Ra Do - 

În —— E Roz 2-e, E 

-e fiind termenul liber 'din ecuaţia (0) a cercului considerat. 

„Cercul este real sau. imaginar, „după cum expresiă, arie 

este pozitivă sau negativă, 

Eremple. 1, 222 app aapţi=0. Ecuația s se poate scrie - 

et petitie - 
2 2 2. a Na 

„- Coordonatele centrului sunt (2, —2), iar raza e dată de
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OF (_ap i ripa R=(0)+()-z=zR=pi 
20, q02-4+-42—2ax—0; este un cerc tangent axei Oy în origină. 

„80, Q2--42—22—2y4+-1—0; este un cerc tangent la axele de coordonate. 

55, Determinarea unui cerc în plan. Ecuația generală a unui cerc fiind 

3) i 2-aj2—2ax0—2byţc=0, 

conţine trei parametrii, a,b,c, deci trebue trei condiţii spre a determina cercul, 

adică să treacă prin trei puncte. Coordonatele acelor puncte fiind M,(zuy,),. 

Mata), Ms(0sstys, urmează 

ai--y1—2ax,—2bys-tc=0, 

a2--y—2az,— 2-0, 

| a2-api—2a0—2byj-kc=0, 

Eliminând pe a,b, între aceste trei ecuaţii şi (3), obținem 

aa z y 1 

zi-yi DY 1 

P
P
 

zu, W&W 1 

2 
z+y a Va 1 

care este ecuaţia cercului cerut, 
56, Reprezentarea parametrică a cercului. Insemnând cu a unghiul lui: . 

Oz cu raza CM a cercului cu centrul în C(a,b) şi raza R (Fig. 68), coordo-- 
y natele unui punct M(,y) al cercului sunt 

M (z, (7)] (4) a=a-ţ-Rcosa, y=b-Rsina. , 

(E    
Punând te =, avem 

2 

cos == “sin a, TRE pa?    
aşa că reprezentarea parametrică a cercului este: o 

Fig. 68, . pi i ie . z=a-+R TFE » y=b-FR Ta 

Se ia, uneori, ca reprezentare parametrică a cercului și expresiunile (4). - 
57. Aplicaţii. |. Să se afle ecuația cercurilor ce tree prin origina arelor-- 

de coordonate și punctul (1,0). Ecuajia cercurilor ce trec prin origină este 

9-92 —2N0—2uy-=0, 

A Şi p fiind necunoscute, Scriind că trece prin punctul (1,0), averi 

12-40 2X.1—2p.0==0, 1—22=0,: 21, 
iar ecuaţia cercurilor este AR TĂI 

. 2-F3j2—0—2py=—0, 7 | 
p tiind un pirametru variabil. . . a 

II. Dacă a și g sunt coordonatele unui punct P din Plan, să se găsească. aa 
curba pe care trebue să se afle punctul P, astfel ca dreptele 20—ay=g, BL—3y=a. E 

  
. 

+ 

e
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să se tae pe bisectoarea întâi a amwelor de coordonate. Va trebui să scriem că 
- [i ă - 

dreptele | 

21—ay—p=0, 

Br— 3y—a=0, 

L—y=0 

sunt concurente. Deci _ 

—a —8 

—3 —a |=0, 

i —1 0 

de unde a2-F-627-2a—36—0, Punctul P(a,f) trebue să descrie cercul 

„QEÂ-PR2—20—3y=0, 

ce trece prin origină, cu centrul tn(1,2-) şi cu raza dată de Rr 

III, A și B fiind două puncte fire, să se găsească locul geometric al punc» 

telor M, astfel ca unghiul AMB să fie constant. Luăm ca axă Oz dreapta AB, 

ca axă Oy perpendiculara pe mijlocul lui AB. Să notăm cu A(a,0), B(—a,0), 

M(z,y) coordonatele punctelor A,B,M. Unghiul AMB fiind constant, să însem- 

năm cu f=tgAMB, m şi m coeficienţii unghiulari ai dreptelor MA şi MB. 

Avem ” 
um 

1-+-man' 

Inlocuind în ultima relaţie valorile lui m şi m", avem 

Y__Y , Pa 
Z—a. X-a 2a 

Fa: =, D-yp2— ya =0, 

1-+ ai . 
zi—a2 

    a _Y pp — m a = za! k=tgAMB= 

  

  

N . . ? _ ” 

relaţie care probează că punctul M(a,y) descrie cercul cu centrul (o, 2) pe 

Oy, trecând prin punctele A(a,0), B(—a,0) şi anume, arcul AB deasupra sau 

dedesubtul coardei AB, după semnul lui &. ” . 

.. IV, Să se afle ecuaţia cercului circumscris triunghiului ale cărui laturi 

sunt reprezentate de ecuaţiile y=3, LĂ+y+1=0, r—y—1=—0, In general, fie: 

D,=0, D;=—0, Ds=—0 ecuaţiile a trei drepte. Ecuația - pf 

DIDPAD,Dst-uDsD.=0, | 

unde 1 şi n sunt doi parametrii variabili, reprezintă o curbă de ordinul al: 

„doilea ce trece prin punctele comune dreptetor Di şi Di, D, şi D,, De şi Du 

adică prin vârfurile triunghiului format de aceste trei drepte. A 

In cazul nostru, o curbă de ordinul a! doilea circumscrisă triunghiului 

format de dreptele date este 

(93-a y— pt 30 3-30. 

Desvoltând, avem N . | 

HOP HU DIPZA- pF FpI—8 ap 

= - Ca să fie cerc, trebue se avem 

ASA IFA; ala AS
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iar ecuaţia cercului este . - . 
22+y2—6y—7=0. | 

58 Intersecţia unei drepte cu un cere. Puterea unui punct 
faţă de un cere. Fie a 

Na y) e 24 y2—2ax —9by + c=0 

ecuaţia unui cere și o dreaptă definită prin punctul Mo(2%0,70) şi 
unghiul 0 al ei cu Ox. Pentru a găsi punctele unde această dreaptă 

_tae cercul, să notăm cu (4) coordonatele unui punct M al drep- 
tei date. Însemnând cu MoM==r, coordonatele lui M sunt 
a rao-treost, y= po-krsin). 

E Acest punct este. pe. cere, când coordonatele sale verifică ccu- 
aţia cercului, adică i SE | 
k (40 +rcos6)2+ (yo +-7sin0)2— 2a(a:9-+ 7eos0) —20(yo4-rsin0)-+ c=0,. 

„» De unde NE : 
(6) 72-+- 2r[a:pcos0 + yosin0- acos8-ăsin0] Fr as92-+ W02- 2aa0=2byg+- c=0: 

| Această ecuaţie fiind de gradul al doilea în 7, are două rădă- cini, 7,7”, astfel că, în general, sunt două puncte, M”, M”, comune cercului și dreptei date, ale căror coordonate sunt 
> M'(ay4-2'cos0, yo+ ”'sin0), M''(a9+ p'cosd, yo 7"'sin0), 
Produsul rădăcinilor 7, 7” ale ecuaţii (5) 2Wy,+c, de unde Ta 

ma 7 e MOM Mathieu): 

22 — este Zo-iVa —2az, 

„ Aceasta relaţie -probeăză că orice secantă v Mo(o, vo), produsul distanțelor de la punctul Mo la-cele două punete de intersecţie ale secantei cu cercul este constant. -Acest produs se numește puterea punctului Ma în raport” cu cercul dat, şi se obţine înlocuind în ecuaţia cereului coordonatelor curenie și y prin coordonatele punctului Mo: o 
- Presupunând“Secanta dusă prin Mo devine tangenta MOT la cerc, punetele: M' și M” se confundă cu T și deci puterea. .punctu: lui Mo în raport cu cercul este egală cu MT2 adică egală, cu pă- tratul tangentei dusă din punctul dat Mo la. cerc. ER : 59. Feuaţia tangentei întrun punct al unui cere. Fie. Mo(220,9/0) un punct al cercului. : Da ati 

om. duce prin 

. . 
po. 

| | f(x, v => 22-12 da —9by 1-c=0 - pri urmare - 
(6) TE 90) > 22 ja dur —2yke=0. 

P
A
P
P
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Să găsim ecuaţia tangentei în punctul Alo la cere. Însemnând 

“cu m=tga coeficientul unghiular al: tangentei căutate, ecuaţia sa 

“va îi 
(7) y— vo=n(e— 2). 

Pentru a determina pe 2, vom scrie că această dreaptă tae 
-cercul în două puncte 'confundăte în Mg. Aceasta o putem face în 

-modul următor. Să însemnăm cu ă 

r=apy-reosa, y= Yo-t-rsine, r= MoM, 

-eoordonatele unui punct M de intersecţie “al acestei drepte cu cer- 

„cul. Coordonatele sale. verifică ecuaţia cercului și deci âvem 

(zo-rrcosa) (jo t rsina) — da(zy-rcosa)— 20 sie) te=0, 

“de unde obţinem ecuaţia. : | 
„n 

(8) 72 + 2r(zgcosa + vosină-acosa-bsina) Art jă- 2-20, 

care dă valorile lui r corespunzătoare punctelor-de intersecţie. 

Ținând seamă de relaţia (6), care exprimă că punctul Mo(z0s0) | 

-este pe cerc, ecuaţia (8) devine | 

Ţ2-+ 2rl(zo-a)cosa 4-( (vo-U)sinaz] =0, râr+2[(zo-a)cosa + (yo-b)sina]) - 

- Aşa dar, o valoare a lui r este egală cu zero, ceea ce trebuia, 

-căci unul din punctele de intersecţie se confundă cu Mo. 

Pentru ca dreapta, considerată să fie tangenta în Mo, trebue 

„ca şi cel de al doilea punct de intersecţie să se confunde în' Mo, 

adică şi cealaltă valoare a lui + să fie zero. Aceasta are > Joc când 

| leo > eosei (po sina= 0. 
De unde Ea ' 

| tga — BE, 

Vo—b . - 

Coeficientul unghiular al tangentei în Mo Bind. determinat, 

ecuaţia tangentei la cerc în acest punct Mo(209;%0). este 

  (9) y— —m= i lea) 

- înpreună cu relaţia (6), | 

Azov) =a3rt— E) 

-care exprimă că acest punct Mo este pe cerc. 

"Făcând calculele în (9). avem 

to) , zoz-+- ya — ax —by—2y pt azo+ di Vyo=0. 

L
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Din relaţia (6), deducem | 

„234+-y8— azo—byjo= ato-t-by9— e, 

aşa. că: ecuaţia (10) devine 

(1) „tot yoy—a(eto-t-z)—b(yo-t+-y)--c=0. 
Aceasta este ecuaţia tangentei în Mo(zo, 70) la cercul 

| a2-r-y2—2ax—by+c=0, 

care se mai poaie serie | 

_ | seat yy— afet 2) 07th e=0, 
de unde rezultă o regulă pentru obţinerea imediată a ta ngentei în: 
Mo(20, 70) la. cercul considerat. 

Ecuația tangentei în Mo(zo, 10) la cercul dat este, sau ecuaţia 
(9), sau ecuaţia (11), în ambele cazuri trebuind a considera și. 
relaţia (6). - 

: Exemplu, Ecuația tangentei în punctul (,0 al cercului 

„E Py2—2a-y—1==0 
este 

rare n, 
“sau | tz Ia 

” Y=1=0. . ' 
Intrebuințând formula (11), ecuaţia tangentei se poate scrie 

AFI -LULP—1=0 5 y=120, 
60. Intersecţia a două cercuri. Fie O şi O' două cereuri-cu: centrele în punctele O şi. O'.şi cu razele R şi R'. Să însemnăm. cu d==00' distanţa centrelor. Să luăm ca axă Ox linia centrelor” 00', 'iar ca axă Oy perpendiculara în O pe 00". 
Ecuațiile celor două cercuri sunt 

(12) 324 32—R2=0, (4—0P-ry2—R2=0, 
Pentru a găsi punetele lor de intersecţie, va trebui să cunoaştem; . . coordonatele acestor punele. Să rezolvăm deci ecuaţiile acestor : cercuri în raport cu + şi y. Ecuația a. doua poate fi înlocuită pria: aceea ce se obține scăzând ecuaţiile (12), adică 

(13) „ 2ăv—d2—R2+ R2=0, 
de unde i Sa 

_d24+ R2—R2 | ad: 
NE E Ma 

Ecuația (13) reprezintă o dreaptă D paralelă cu axa, Op. 
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Problema revine deci la: găsirea punctelor de intersecţie ale cer=- 

cului O cu dreapta D. Înlocuind pe x cu valoarea sa în ecuaţia: 

cercului O, valorile lui w, corespunzătoare punctelor de intersecţie,. 

sunt date de ma - 
A __no  (d2+R2—R2 

pene „9d )- 

Pentru ca dreapta să tae cercul O, trebue ca valorile lui 

să fie reale, adică ” 

  

  

AN MA R2—R2)2 d2-+R2—R2 d2--R2—R2 - 
7 - pa — 

CT d 2 | >o, (i 24 Ja 34 j>o, 

(24 9Rd+-R2—R'2)[R'2—(d2—9R2-+-R2)] 
Ad? >, 

[(d2--2Rd-+ R2)-R'2][2—2Rd-+-R2—R2]<0, 
[(3+BP—R'2(d— RP—R2]<0, 

(G-:R+R)(4+R—R)(d—R+R)d—R—R)<0. 

Presupunând R>R!', ceea ce totdeauna se poate face, alegând: - 

-origina O în centrul cercului de rază coga mai mare, factorii 

(4-+-R--R”) şi (4-+-R—R) sunt pozitivi, şi deci trebue să avem 

(d BFRVUA—R—R)<O, 

adică d să fie cuprins între R—R', R+R, 

R—R'<A<R+R. a, 

Aşă dar, cercurile. O şi O” se vor tăia în două punete reale, 

când dreapta D va tăia cercul O, adică 

I>R—R', d<R-+R;, | 

'ceea..ce însemneaziă că distanţa, centrelor să, fie mai mică, de cât 

suma razelor şi mai mare ca diferența lor. PE ae 

Observare. Făcând ecuaţiile cercurilor date omogene, cu ajutorul lui z;. - 

ecuaţiile devin - 

a2-yt—2axz—2byz-te22=0, ype—2a0'0z—2b'yz02=0. 
| 

. Tăindu-le cu dreapta de la infinit,: z=—0, se vede că ambele cercuri 

- au comune punctele a24+-y2==0, 2=0, adică (iz) y—120)=0, 2=0, 

y__z LC _y_zZ 
: . z 

y—i=0, z=0, y-Hzr=0, z=0; D= 70 0, 

care sunt punctele circulare I(1, î, 0), K1, —3, 0). - | 

Deci, două cercuri se tae în patru puncte, două la distanță finită (reale - 

_sau imaginare) şi două la infinit, imaginar conjugate (punctele ciclice care . 

sunt comune tuturor cercurilor); | a o 

61. Polara unui punct faţă de un cerc. Fiind date cercul: 

fc, y)=02-+j2—2a—2by-te=0 

-
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și punctul Mo(zo, yo). (Fig. 69), se ştie că polara lui Mo în raport 
-cu cercul este locul punctelor conjugate armonic a punctului Mg în 

, „> în raport cu punctele de intersecţie ale 
pie cercului cu secantele duse prin Mo. In- 

Q| " “semnând cu MM” intersecțiile cercului 
Jo Tin. ? cu o secanti oarecare, fie Mu, 9.) con: 

IN “ jugatul armonie al lui Me în raport cu 
M* 

M' şi M”. Coordonatele unui punet de pe 
dreapta M,Alo fiind. - 

ZF ĂZO. „—Vutdo - 
Ra A 

„peniru că acest punet să fie unul din punctele M' sau M”, trebue 
ca ecuaţia cercului să fie verificată de coordonatele acestui punct, 

- adică, a ai . 
E p [eta Viztte)—0 : 

| “N IA IA , 
„pe .care_desvoltând-o, obțihem 

(4): *(0-+ y0— 2ao— 2byo-€)-+-2Azuzo-- yu —a(zi + 20)— 
b(i+-yy0)-+ e] e 2-4 42— az, —2by be=0. , 

Această ecuaţie - fiind de. gradul al doilea în A, sunt două 
„puncte M', M” pe dreapta M,Mo comune cu .cercul, și însemnând 

? SAN aia: . .. : -cu), A” rădăcinile acestei ecuaţii, coordonatele acestor puncte sunt 

met za E XD (2 20 PR). 
ULRĂ Ip Pr VIATA 

Insă, punctele M, și Mo -fiind conjugate armonie în raport cu M' şi NY, atunci și punctele.M', M” sunt conjugate armonic în ra- port cu M, și Mo, deci | 

5 Figi 8, 

x 

- , 7 

AA =0, 
Prin urmare coeficientul lui A din ecuaţia (14) trebue să. fie zero, adică. . . - a - ” , Zitortyrtfo—a(zi-t-z00)— Vi +-yo)te=0. 

| „Aceasta este condiţia care exprimă că punctul M, “Şi Mo sunt: conjugate armonic în raport. cu punctele de intersec - lui eu secanta MoM,. Când secanta MMo 
Mo,. punctul M,: descrie. polara lui Mo în raport cu cercul, . ÎN Coordonatele (2, în)-ale unui punct . oarecare M, al acestei polare verilicând relaţia (15), rezultă :că ecuaţia, i i 

| 
-polarei punctul -Mo(zo, o) în raport cu-cereul -. : ie pn a 

ție ale cercu- 
se învârtește în jurul lui” 

22 + 92—9a—9y 00 i 

Ie , so 
W N , Na . 

FI
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9
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— 
f , je =b 

"este dreapta . 
zoz-+- 109 — a(ro4-2)—b(yo-t-y)-+e=0. 

Se vede că polara. este perpendiculară pe diametrul cercului. 

ce trece prin Mo: 

Observări. A. Heuaţia polarei unui punct Me(o, 7/0) este tocmai. 

ecuaţia tangentei în Mo(2o, 0), când punctul Mo este pe cerc. Deci,. - 

polara, unui punct de pe cerc, este tangenta în 'acel punct la_cerc:. 
AL. Printre secantele duse prin Mo sunt şi cele două tangente 

MoT', Mo[” duse din Mo la cere (Fig. 69). Considerând tangenta. 

MoT”, se vede că punctele M' și ] a de intersecţie ale cercului cu. 

secanta se confundă cu T”, astfel că polara trece prin T', deci şi p p 

conjugatul armonie M, al lui Mo în raport cu M' şi M' se confundă. 

cu T', astfel că polara trece prin T”. Deci, polara unui punct Mo; 

exterior unui cere. în raport cu cercul este dreapta care uneşte: 

punctele de contact ale cercului cu tangentele duse la cere din Mo.- 

„Al. Fiind date cercul ae 

A24- y2—2ax—2by-re=0 | 

şi dreapta Ax+-By-+C=0, să ne propunem a găsi punctul Mo(2:0, 970): 

a cărui polară în raport cu cercul este dreapta dată. Polara lui. 

| Moto yo) fiind 
| Lara — alrarta)-rul ot) -he=0, 
pentru ca această ecuaţie să repți ezinte aceeaș dreaptă ca şi ecuaţia. 

Aa+By+C= 0, trebue să avem 

xy—a _ ob axo—byo-te. 

AB C 
  

Rezolvând aceste două ecuaţii în raport cu 0, Yu, găsim coor-. 

donatele punctului Mo, 'câre 'se zice polul dreptei date în raport cu. 

cercul. 

62. 'Tansente paralelo cu o direcţie dată.. Am văzut că coefi-- 

cientul unghiular al tangentei în punctul (20, Y0) al cercului : 

  

este O" oo AZ iti ” : 

(6) n Z0, (17). 32% Dao —95y0-ţ-e=0. 
„-vo—b 

Presupunând că m este cit unghiular al direcţii date,. 

cele două. tangente paralele cu direcţia m sunt cunoscute dacă se 

ştiu coordonatele (+0, yo) ale punctelor de contact, care sunt date: 

de ecuaţiile (16) şi (17). 
In cazul 1 particular, “când cercul are ecuaţia 

, sr t= 

Lo a | 93: |
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fie y=mx+n o dreaptă paralelă cu direcţia m. Pentru a determina 

valorile lui m corespunzătoare celor două tangente paralele cu di- - 

recţia m, va trebui să 'seriem că punctele de intersecţie ale dreptei 

y=mă4-n cu cercul sunt confundate. Inlocuind în ecuaţia cercu- - 

dui pe y cu man, abseisele "punctelor de intersecţie sunt date de 

sevaţia. - | 12-H(manip=Ra, | 

A2(1 + m2)4+-2mnat n2— R2=0. 

Scriind că această ecuaţie are o rădăcină dublă, avem 

E (mn p—(14+m2)(n2—R2)=0, n2=R2(1-4+-m2), n= FRVipne 

" Ecuațiile celor două tangente paralele cu direcţia m la cercul 

-32-+- y2— R2Snt a 
ÎN ym Rim. 

63. 'Tangente duse dintr'un punct la un cere.. Tangentele 

“vor fi cunoscute, sau dacă se cunose coordonatele punctelor de 

contact cu cercul, sau dacă se ştiu coeficienţii lor unghiulari. 

I. Determinarea punctelor -de contact. Punctele de contact ale 

"“angentelor duse din punctul P(a,, y4) la cercul (Fig. 70) 

“(18) 32 y2—9ax—9by+e=0 

sunt la intersecţia cercului cu polara- 

:(19) Xa y1y — alei] —d(yrky)+e=0- 

-a punctului P în raport cu cercul. . 
M' (2, y") Rezolvând ecuaţiile (18) și (19) în 

P (2,9)  Tâport cu x şi y, vom găsi două sisteme 
N : de valori (x,y), (4, 7) corespunzătoare 

M” (2,97) celor două 'punete de contact M'(a', 9) și 
M'(", y"”). Odată cunoscute aceste puncte, 

Fie. 70. ecuaţiile tangentelor duse din P(a,y,) sunt 

ain'-tyy' — aaa) — 0 y-ty)-te=0, Z 

| acas! yyt!— az a) —U(y-tyDke=0, 
| II. Determinarea coeficienților- unghiulari ai tângentelor. 10, Să 

“considerăm mai întâi cazul când cercul are ecuaţia X2-4- y2== R2 
Am văzut că ecuaţia unei tangente la acest ' cere paralelă cu di- 
'recţia m este a aaa 

| y=măzt RY ipue. 

Pentru ca această dreaptă să fie tocmai tangenta dusă din 
P(a, 3.) la cerc, trebue să treacă prin P(a,yi) adică. . 

 



Ă | puma RVIFne 
“De unde | 

| | Ori — ma =R2(L+- m2), 
-(20) ma — R2)—2mayity2—R2=0, 

-care este ecuaţia care dă cele două valori in” şi m” ale coeficienţi- . 

lor unghiulari ai tangentelor duse din P(x,, yi)- 

Vom putea. duce, două tangente, una, sau nici una, după cum 

rădăcinile ecuaţii (20) sunt reale şi neegale, egale, sau imaginare. 

“Realizantul ecuaţii fiind E 

„(cea — (eg — RO) — Ro) = BRPaas-t pi RO), 

se pot duce două tangente din P(x), când x24+-y2—R2>0, două tan- 

_gente confundate, când +2-+y2— R2=0 și niciuna, când aj yt— R2<0. 

Primul membru al acestor neegalităţi este primul membru al ecuaţii 

„cercului dat, unde s'a înlocuit (3,») cu coordonatele (2. >) ate punctului P(z,y) 

| Pentru a rezolva aceste neegalități, să conside- 

M 2 răm, în general, curba închisă f(2,y)=—0 (Fig. 7) - 

2(22Y şi fie Mu(Zuy0), Ma(03,y2) două puncte din pla- 

nui acestei curbe. Curba f(,y)==0 împarte pla- 

nul în două regiuni, una înterioară şi alta exte- 

rioară curbei. Un punct M(,y) al dreptei MM, 

| Fig. Ti. | are coordonatele 

LL EN Pet 
N / / . BL IFR 25 IFA 

. N 4 

“ Valorile lui >, corespunzătoare punctelor de intersecţie ale curbei cu 

-dreapta MM,, sunt date de ecuaţia 

n p(2eita I7Ei) 0, 
FOSTE TR )=0. 

Să substituim în F(A) pe 0 şi oo; avem 

F(O)=fiZuYa), F(co)=fi (0020 Y2)- 

„Dacă fiZoeyd, fira.y2) au semne contrarii, între 0 şi co sunt un număr 

„fără soț de rădăcini reale pentru >; ecuaţia F(A)=0 are cel puţin o rădăcină 

” meală între O şi co şi deci pe segmentul MM, între M, şi M,, este un punct 

-de intersecţie cu curba, sau un număr fără soţ de puncte de intersecţie, 

Dacă f(u yu), (QC Ya) au acelaş semn, este un număr cu soj sau nici 

o rădăcină reală între O şi co. Deci, pe segmentul MM,, între M, şi M,, sunt 

un număr cu soț de puncte sau nici unul reale comune curbei fix, y)=0. 

j De aci urmează că, dacă M, şi M, sunt două puncte pe care unindu-le 

traversăm curba fr,y)==), adică unul interior şi altul exterior curbei, atunci - 

„feeuy0), Ala9a) au semne contrarii. Dacă unind M, şi M,, nu traversăm curba, 

adică ambele sunt interioare, sau ambele exterioare curbei Az,y)=0, atunci 

Rzuy), fieasy-) au acelaş semn.: - 

Aşa dar, curba fiz,y)=0 împarte planul. în două regiuni; pentru punc: 

ctele regiunei interioare, primul membru f(0,y) are un semn, iar pentru punc” 

s
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tele exterioare, semn contrar. Pentru a determina aceste semne, se vede în: 

ce regiune este origina si ce semn are rezultatul înlocuirii . 

Pentru cercul a2-+y2—R?=—0, în regiunea interioară, unde este origina, 

expresiunea 42-+y2—-R? are acelaş semn, ca pentru origină (2=—0, y=0), adică 
—R2<0; pe curbă, avem %24+y2—R2=0, iar în regiunea .exterioară cercului, 
avem X2+y2—R>0, ' i | 

" Revenind la discuţia rădăcinilor ecuaţii (20), ce dă coeficienții unghiu-! 
lari, rezultă că putem duce două tangente, sau nici una reală din P(zruy)),. 
după cum a4-+):—R'>0, sau 2?-4-y:—R2<0, adică după cum punctul P(zy,) 
este exterior sau interior cercului, rezultate care concordă cu cele oblinute. 
pe cale geometrică. , 

Insemnând cu 2! şi m” coeficienţii unghiulari corespunzători celor două. 
tangente duse din P(2,y,), ecuaţiile acestor tangente sunt... “ 

IP OPEM(Z—00, Ym a). | 
„20, Să considerăm acum cazul general când ecuaţia cercului este 

Ş ADY) y—2ax—2by-ke=0 
M „„»  Şisă ne propunem a găsi ecuaţia comună a celor 

(7 y) două tangente duse din P(z,y,) la acest cerc. 
fă Pentru aceasta, să însemnăm cu M(az,v) coordo- * 

„E AZ 3) natele unui punct Oarecare al tangentei dusă din 
: P la cerc (Fig, 72). A găsi ecuaţia acestor tan- 

Pia 2 gente, înseamnă a găsi o relaţie între a şi Y. Un 
: punct oarecare al dreptei MP are coordonate de 

    

forma , , 
ebay, 
IAR. 

Dreapta MP este tangentă la cerc, când punctele de intersecţie ale cer... cului şi dreptei sunt confundate. Aceste puncte sunt date de ecuaţia - 

  

- 7 (2pe Pay) 
IPA PA - 

„7 MAE yya(zrta)—0yrt9)-Fel fu pd=0, 
Scriind că are o rădăcină dublă, avem a 

[iz yy—aţez-te)—8(yky)-reP=fep) fizuy), 
Care este ecuaţia comună a celor-două tangente duse din P(2,y0) la cerc. N „Aplicație, Locul Duncielor. de unde se poate duce tangente perpendiculare 

„da cercul 224-y2—R?—0, Fie (2uy0) un punct al locului geometric, Scriind că între coeficienţii unghiulari m” şi 1” ai celor două tangente duse din P(z.,y.), daţi de ecuaţia (20), avem relaţia mn" -F-1=0, obținem : - . 

AR o, apa, DR | ada a 
ceea, ce probează că aceste puncte P(z,,y,) sunt pe cercul 202-Fy2—2R2= Ş - 

ŞI 64. Axul radical a două cercuri este locul punctelor ce au 
puteri egale în raport cu două cercuri. Ecuațiile cercurilor fiind 
(C4)==x2-F-92— 2ax —2by-t-e, =, (C2)==x2-+ y2— 2a2x > 2d2y pop, | 

0,. 

  

—
—
.
 

—
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fie M(x, y) un punct al locului geometrie căutat. Avem 

(21) X2-+- y2— Dax — 2by + ci = X24- y2— dapx —90d2y + ex, 

şi deci ecuaţia axului radical este 

| 2ax(a— a2)-+2y(Bi— ba) c2— 0 =0, RE | 

ceea ce însemnează că este o linie perpendiculară pe linia centrelor. 
. Din relaţia (21) se vede că axul radical a două cercuri (C,) 
şi (C2) se obţine scăzând ecuaţiile lor, (Cu)m=(C2)= Î) 

65. Centru radical a trei cercuri este “punctul care are puteri egale 

în raport cu cele trei cercuri date. Ecuațiile celor trei cercuri fiind 

(Ci ) = a2-+-y2—2a; 4—2bi yo: =0, il, 2, 3,' 

centrul radical e dat de ecuaţiile (C.)=(Cz)=(C3). Axele radicale a trei cer- 
curi, luate două câte două, se tae în centrul radical w al celor trei cercuri 

(Fig. 73). a 

/ 66. Condiţia ca două cercuri să fie ortogonale. Două cercuri (C,) şi (C2) 

, „sunt ortogonale când se tae subt un unghi drept, 

adică tangentele- în unul din punctele lor de inter- 

secţie sunt perpendiculare. Fie M(z, y) un punct de: 

„întersecţie al cercurilor (Fig. 74) 

(Co = 22--y2—2asr—2bi y-ke,=0, 

2) : (Co) = pt—2az0—2bay-ţ-a=0, 
_-Coeticienţii unghiulari ai tangentelor în M(z,y) 

fiind | ! 

  

LITA _ L-a 

> — yd > ya Fig. 73. 

ca să ție ortogonale trebue 

  

= Ba) D—a2 

y—b y— p)hi=0. 

2-92 a(asta)—bkbp-PasaeFBib a=0. 

_ Inmulţind această ecuaţie cu 2 şi scăzând din suma 

“ecuaţiilor (22), obținem : - 

(23) ” o 2(,a,-b, 3) —(0t-0a)=0, 

care este condi ia ca “Cercurile (22) să îie. ortogonale. E 

Dacă ecuaţiile cercurilor sunt scrise sub forma 

(z—a Ha bip =R) ear braţ, 

condiţia (23) devine -* , 

- 2(a.as+b. Dat RB— —0a2-Fti—RD=0, 

aaa REHRI, e 

Care exprimă” că distanţa centrelor (Fig. 74) este ipotenuza triunghiului, li 

unghic format de centrele! cercurilor şi unul din „punctele de intersecţie 

De unde 

M     

Fig. 74. 

N, Abramescu, — Lecţiuni de "Geometrie Analitică. y | , 7
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67. Fascicol linear de cercuri. Fiind date două cercuri 

“(C j=a--y2—2a 2—2b,y-e=0, (Ca)=a4-y'—20. 2 —20py-kt420, 
“ecuaţia 

(24) (C4)+-A(C)=0 
reprezintă un fascicol linear de cercuri. Toate aceste cercuri trec prin punc 

ele comune cercurilor (C)=0, (C1)=0. 
Dând lui A valoarea —t,. obţinem | 

(C)—(C4)=0, 2(ar—asr-2(br—ba)y-tes—e.=0, | * 

«care este coarda comună a celor două cercuri. Dar, (C)—(C.)=0 este axul 
radical al cercurilor (Cy)-=0 si (C.)=—0, aşa că axul radical a două cercuri 

„este coarda 'cGniună a celor două cercuri. Mai rezultă că toate cercurile fas- 

cicolului (23) au acelaş ax radical, anume axul radical al cercurilor (C)=0 

şi (C)=0. 

i Centrul unuia din cercurile (C)-A(CA=0 având coordonatele 

_ Gi-Faa, __brkib, 
| ad 1-A 

:se vede că acest punct este pe linia centrelor a cercurilor (C,) şi (C,), care 

-este perpendiculară pe axul radical. Să luăm ca axă Oz linia centrelor (Fig. 75), 

. -. : - : iar ca axă Oy, axul radical al lor. Ecuaţiile 

a două cercuri (C,) şi (C,), cu centrele pe Oz, 
sunt 

QP--y2 — 2004-04 =0, 224-y2—2a,3+c,=0.: 

Axul lor radical, a cărui ecuaţie este 

a (Co (C,)=0, 
Fig. 75. 2(a, — a3)r-F-ca—ci—0, 

“trebuind a fi axa Oy, adică! 20, trebue ca ecuaţia precedentă să se reducă 
la 7=0, deci ca—c=0, c;=e. Ecuațiile cercurilor (Co şi (C,), raportate la 
linia centrelor şi axul lor radical, sunt deci 

m-a =2ax-+-c=0, z "pi —agz-ke=0, 

iar aceea a fascicolului linear de cercuri este 

a: :-Fy1—2a EA e-FA( + y'—2aa0-4-0)==0, 

Intersecţia acestor cercuri cu axa Oy se obține făcând 20; de unde 

P-ke=0, 

Distingem două cazuri. “te Dacă c>0, | cercurile nu tae axa O axul 
-radical, Punctele de intersecţie cu Oz sunt date de ” 

- 2P—2asr-ţ-e-k- A? —2a,o-c)=0 , 

  

  

:sau 
a aa, 

2 2 tz —9 Ta Pr 

“şi sunt astfel că produsul rădăcinilor z'071=0>0. | Inscinnând cu Pu Q,, punc- 
tele unde unul din cercurile fascicolului tae axa Oz (Fig. 75), avem OP=a, 
-0Q.=z',. OP, OQi=c=const. Punctul Oeste exterior tuturor . cercurilor 
tascicolului, iar punctele de intersecţie (Pu.Q. ), P2, Q2), ., ale acestor cercuri 

.cu axa Oz, veritică relaţia 
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- , OP, . OQ.=OBP2 „0Q2= =C, , 

«când se zice că perechile de puncte (P..Q), (P2, Q2), , formează pe dreapta 
“Oz o involuție (Oz este linia centrelor cercurilor fascicolului). 

20, Când c<O, cercurile fascicolului tae axul radical în P şi Q (Fig 

-16), punctele de intersecţie cu Oz sunt date de . 

  

Y 

2 DUPA | co, 
p | | 1-A 

2 P./O Q, Y, puterea originii în raport cu aceste cercuri 
este c<O, adică O este” interiur tuturor 

Q . cercurilor fascicolului; punctele (P:, Q:) 

de| intersecţie ale acestor cercuri. cu. Oz 

Fig. 76. , - (linia centrelor), verifică relaţia . 

op. OQi=OP2. 0Q= =: „=O0P?==const., 

:P fiind unul din punctele de intersecţie cu axa Oy şi se vede că, şi în acest 

caz, țercurile fascicolului determină pe axa Oz (linia centrelor) o involuție. 

68, Cercuri ortogonale la două cercuri date. Luând axul radical ca ' 

“Oy, cercurile date au ecuaţiile 

2 ype—D2az-+e=0, 2-2 6=0, 

2-+y2=2a0—28y-kyr=0 

-este ortogonal cercurilor date, când (o. 66) Da 

. "Daye, aza=c-ky. | EN _ 

Scăzând, rezultă 2(a,—0ds=0, de unde a=—0, v=— „- Ecuația acestor! 

“cercuri este . 

(23) a2-yt—2py 020, 

ceeace arată că centrele acestor cercuri se află pe Oy, adică axul radical 

:al celor două cercuri date (Fig. 77); 

Ecuația (25) + a cercurilor ortogonale: la două cercuri date (C,) și (C2) 

conţinând parametrul variabil & la gradul în- 

„întâi, urmează că aceste cercuri formează un . 

fascicol linear, având axul radical axul Oz, 

adică linia centrelor cercurilor date (toate 

tae axa Oz în punctele U şi V),.. | 

Fascicolul (25) are toate cercurile sale “ 

ortogonale cercurilor fascicolului “ 

, A 
(26) pg — 2 area -re=0, 

fotmat cu cercurile date (Ci) şi (C2). Fasci- 

colile 125) şi (26) sunt ortoganale. Fascicolul - 

(25) deteriiină pe Oy o involuţie, după cum fascicolul (26) determină pe axa 

Ox o involuţie. 

69. Cere ortogonal la trei cercuri date, sa luăm centrul radical al 

" :celor. trei cercuri ca origină a: axelor de coordonate perpendiculare. Ecua- 

diile cercurilor sunt . 

E: | ar2-ţ-y2—2ai 2% —2bi 4-10, =, 2, 3. 

Un cerc 

    

- Fig. 17, 

7%.
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Cercul 

2 pp 20 2py-hr=0. 
le tae ortogonal, când 

2(aaţ-b,B)=l-y, 2(aza-b-8)>=l-ty, 2(asa-t-bs6)=—k-ty. 

Acest sistem de ecuaţii lineare şi omogene în raport cu a, 8, (&-24-y),. 

are determinantul 

4 b; 1 

da b2 , 1 

(a ba | 1 

în general, diferit de zero, afară de cazul când centrele cercurilor sunt co-: 

lineare, iar centrul radical la infinit. Acest caz fiind înlăturat, determinantul: 
este diferit de zero, deci sistemul admite soluții toate nule, a—0, 8=0, 

k-ty=0. Ecuația cercului ortogonal la cele trei cercuri date este 29-4-y?—k=0;. 

centrul acestui cerc este centrul radical al celor trei cercuri date, iar raza 

sa, VE estă rădăcina pătrată a puterii comune â centrului ' radical în raport 

cu cele trei cercuri. Raza acestui cerc este egală cu tangentele egale. (Fig.. 

” 73) ce se pot duce din centrul radical « la cele cercuri date (Se stie că pu- 
„terea unui punct faţă de un cerc este egală cu pătratul tangentei dusă din, 

acel punct la cerc). 

Exerciţii. 

| d Să .se construiască cercurile 
i 6 By 240, 2 y2— 6x—16==0, 2a9-2y2—a—=0, 429--4pP—40-4- 

e —y-6,. 16710, 7=Sa 

+ "9. sa, se afle ecuaţia cercului ce trece prin origină şi determină pe: 
axele Oz, Oy lungimile OA=2a, OB=20.: 

: R. (2—aP-r(y—bp=02-Fb2, 

„6) Să se aile ecuaţia cercului cu raza egală c cu 1 şi tangent dreptei: 
3—4y-F1=0 în punctul de abscisă 1. Ă 

R. (2—a-+(y—B8)P=—1.. Se calculează coordonatele a, 1 ale punctului; 
de contact. Se scrie că distanța de la centrul (a, 8) la dreaptă este egală cu. 

.. 

1 „şi că perpendiculara din centru pe dreaptă trece prin (|, 1); = „B=2; 
24 1 - 5 a 45 ; B=z: 

4) Să se aile etuaţia cercului ce "trece „prin punctele e, 0), (—2, 0) şi: 
tangent dreptei d—4y+6=—0. Si se explice pentru ce se obţine o Singură 
soluţie. 

LR, 2 2-Hy2Ap=02-H4, Se scrie că distanţa centrului la, dreaptă - este. 

egală cu raza. Se obţine = —3. Punctul (—2, 0) aparține dreptei. 

5) Să se aile ecuaţia cercului cu centrut în punctul (3, 
dreptei 24+-2y—1==0, y 

R. (2—3)-(yp2pe. „Se. determină A. scriind că, dreapta tae: cercul:“ 

în două puncte contundate; = = i 
5: Ea E 
P- i 

-2 şi tangent: 
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6) Să se alle ecuaţia cercului ce trece prin origină, prin punctul (2, 0 
-Şi tangent cercului (27—5)4+(y—3)2=—16, 

R. 2Â-y—2o—28y=—0 ; trecând prin (2, 0), urmează a=1, Fiind tan- 
-gent cercului, distanţa centrelor este egală cu suma sau diferenţa razelor, 

VIA VO —IPFS—pR, 1ree168/1FA=16-+9—63-H60, 

FAȚIFE=4—38, Aze-+29= 0; 8'—0, pri ap-pypt—20—0, 

paz E =) 

7) SA se aile ecuaţia unui cerc de rază R tangent la axele de coordonate. ! 

R. (2—R)-H(y—RPSRE. | 
8) Să se afle ecuaţia “careului ce trece prin G, 5) şi taie axa. oy În 

*punctele A şi B astiel ca OA=—4, 0OB=—2. 

R. a2-hy?— 2ar—28y-hy=0. Se face 2=0 şi se scrie că ecuaţia obţi- 

-nută are rădăcinile 4,—2. Se scrie că trece prin (3, 5); = , B=—2, v=—8: 

4 9) Să se scrie ecuaţia cercului ce trece prin punctul (0, 2) și este tan- 

| -gent în origină la dreapta y-+-27=0. | 
12-Fy2—2ar—28y=0, Trece prin (0,2), g=—1. Se scrie că tangenta 

“în origiiă se contundă cu 224+-y=0; se obţine a—2. . 

10) Să se afle ecuaţia cercului cu centrul în G, 1) şi tangent cercului 

a2-Fy24-2-2+6y=—0, 
RR (20—3)2-F(y—192=RE, Se scrie că distanţa de la (3, 1) la axul radi- 

fo -cal al cercurilor este R ; se obţine 2=—424+-32/5, 

_7 î 11) Se dau o dreaptă D şi un cerc (C). Dintrun punct M variabil al 
pa „dreptei D ca centru şi cu o rază cât tangenta dusă la cercul (C), se descrie 

un cerc (C”). Să se arate că cercurile (C”) au acelaș : ax 

ÎMC0, 1) - radical. , 

R. Se ia dreapta D ca Oy şi perpendiculara din cen- 

tul cercului C ca Ox (Fig. 78). Aveni M(0,1)'şi (0)= 

22A+-y 2-p-2ax--b=0, (0) =a2+-(y—P—Q24-8)=0, căci sr 

este puterea.punctului M în raport cu cercul (C). Avem 

(C7) = 22+Fy2—2y—b=—0, deci aceste cercuri. trec prin 

punctele de intersecţie a cercului 4? 2 p2—b=—0, şi drep- . 

  

Fig 78. 

2tei y=0. 

| 12) M fiind punctul de contact al unei tangente variabile la un cerc 

-de diametru "AB (Fig 79), tie C,şi D punctele- unde această tangentă tae 

tangentele fixe în A şi B. Să se arate că produsul 

AC.BD este constant şi că dreptele CO, OD sunt per-. 

  

C pendiculare. - 

A -R. A(6,0), B(—a,0), Ma, 8), a2-Hg?=—a?, Se scriu 

tangentele în-A,B,M şi se calculează „coordonatele 

punctelor C şi D, | stat p 

i 2— P  ' a*+a q—a 
„(a a a ), o —a, + i); AC. cpp=titezst 

-Se ţine seamă de 2-Pge=ă3, se obţine - a, Se Cer coeficienţii unghiulari 

„n şi n" ai dreptelor OC şi OD şi se arată că m mie. 
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_ Locuri geometrice. 

70. Loe geometrie este o reunire de mai multe puncte 'câre 

se bucură de aceeaș proprietate. Se întâmplă câte odată că această. 

proprietate este așa, de simplă, în cât se poate deduce imediat ecu- 

aţia locului; aşa a fost obţiuntă ecuaţia. cercului din chiar definiţia. 

locului. În general, însă, locul căutat este descris de un punct mobil. 

M, ale cărui poziţii succesive depind de valori atribuite unui para- 
metru variabil. De ex.; punctul .M poate fi definit. ca fiind unul 

oarecare din punctele de intersecţie a două curbe 

(1) - | fx,y,4)=0, g(%,y,A)=0, - 

variabile cu' parametrul 'A.. La fiecare vâloare Ap, dată lui A, cores-: 
pund două curbe, una din fiecare familie, care se tae în unul sau: 

mai multe puncte, ale căror coordonate verifică ecuaţiile 

(2) 3 Ax,y,d0)=0, I(,ydo0)=0. , 

Fie M unul din aceste puncte. Când A variază, punctul M se: 

va mişca, iar totalitatea acestor puncte vor fi pe o curbă a cărei 

ecuaţie ne propunem a o găsi. Pentru aceasta, să însemnăm cu 

(0,0) coordonatele! unui punet al locului, adică un punct comun. 
curbelor (2), astfel că | n 

IER f(x, y0d0) =0, g(x0,y0;40)=0. 
Ecuațiile - - 

(8) - “A(X0,y0,4)=0, 9(%0.y0;4)=0 

au cel puţin o soluţie comună 0. Egalând valorile lui A0, obţinute- 
din aceste ecuaţii, sau, cum se mai zice, eliminând pe A între- 
aceste ecuaţii, se obţine - _ 

(4) e | R(0y0)=0, 

ceea, ce însemnează că punctul (x9,y0) este pe curba reprezentată de. 
ecuaţia, | a 

6 _RGp)=0. 7 | 
IE Reciproc, „dacă. (%0,y0) sunt coordonatele unui punct al acestei- 

curbe, condiţia (4) este verificătă, deci ecuaţiiie (3) au cel. puţin o. 
soluţie comună Ag, adică punctul (X0,ya) este unul din punctele co- 
mune curbelor (2) și deci acest punct este un punct al locului. 

Deci, locul geometrie al punctelor de intersecţie al curbelor. 
f(xy,4)= 0, g(x,y.A)=0, se obţine eliminând parametrul variabil î 
între aceste două, ecuaţii. Ra e i 
a TL. Să considerăm acum cazul. când punctul M este la inter-.. 

„secţia curbelor i a. 
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(6) fxydt)=0, 9 y At) = 0, 

„A şi fiind doi parametri variabili, legaţi cu relaţia 

(7) - RA) =0.. 
Să ne propunem a găsi locul geometric al punctului M, când Aşi 

p variază. 
| Fie R(x,y)=0 rezultatul eliminării lui A şi u între ecuaţiile 

(6). şi (7). Dacă (x0,yo) sunt coordonatele unui punct M al locului, 
există un sistem de valori, A, po, satisfăcând ecuaţia (7) şi cărora le co- 

respund curbele definite de ecuaţiile(6), /(x,y,Ao+ţt0) = 0 gopioto)= 0), 
care trec prin punctul M, astfel că avem 

- AixosYodostto) = 0, 9(%coYosAosko)= 0, ot) 0. 

Rezultă că ecuaţiile --. .. - 

(8) f(royoăt)=0, g(roya An)=0, 109 0 

-au cel puţin o soluție 10;ko şi eliminând între aceste ecuaţii pe Ă 

şi p, urmează 

| R(oy0)=0, 

ceea ce însemnează că punctul (X0,y0) este: pe curba reprezentată 

de ecuaţia 

9 Rl )=0, _ 
Reciproc, dacă (o Yo) sunt coordonatele unui punct al acestei 

“curbe, ave R(x0,y0)= 0, ecuaţiile (8) au o soluţie comună, ceea. 

ce probează că punctul (x0,y0) este un punet al locului. 

Deci, locul geometrie al punctului M, intersecţia curbelor (6), 

parametrii A şi p fiind legaţi cu relaţia (7), se obţine eliminând pe: 

A şi p. între ecuaţiile (6) şi (7). | 

Mai general, ecuaţia curbei descrisă de punetul 4 ale cărui co- 

ordonate (x,y) verifică n-+- 1 ecuaţii, - 

foxy du A2- An) = =0, ge y Ada -)= 0, 

(10) ” - Di (Andzoecă D=0, 

| | Na(Audzr--A0)=0, 

Rn —1(A do An) = 0, 

în care A,d2,: da sunt 7 parametrii „variabili, se obţine eliminând 

aceşti n .parametrii între ecuaţiile (10). 

i 12. Propoziția stabilită mai sus este generală, dar trebue făcute oare- 

care observări.. Să presupunem, pentru a fixa ideile, că condiţiile geometrice 

care definesc poziţia locului. geometric căutat sunt exprimate prin ecuaţiile (1), 

care conţiri un singur parametru variabil A şi fie R(,7)=0 rezultatul. elimi- 

N
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nării a lui A din ecuaţiile (1); Fie M un punct al curbei R(20,7/)=0. Propoziția 
stabilită a avut loc presupunând că la acest punct de coordonate (200,10), co- - 

respunde cel puţin o valoare Xo a parametrului 7, astfel ca curbele reprezen- 

tate de ecuaţiile f(2,y,A0)=0, g(20,7/,A0)=0 să treacă amândouă prin punctul M: 
Dar, se poate ca aceste curbe să nu corespunză efectiv condiţiilor geo- 

metrice ale enunțului problemei pentru toate valorile atribuite lui A; aşa, de 
€x., ar trebui ca A să fie real, sau să fie cuprins între anumite limite. Dacă 
30 nu îndeplinește aceste condițiuni, punctul M nu face parte din locul geo- 
metric căutat şi astfel se vede că, în unele cazuri, anumite părţi ale curbei 
R(2,y)=0 nu fac parte din locul geometric. 
Ă Se mai poate ca una din curbele (1) să treacă printrun punct A(z,,y,), 
oricare ar îi valoarea lui A -şi fie că Fra, )=0, oricare ar fi A. Se pot găsi, 
în general, una sau mai multe valori ale lui >, soluţii ale ecuaţii g(20,,1/,,)=0. 
Insemnând cu X9: una din aceste soluții, avem fir Y5%0)=0, 9(2ufuA0)==0, de 
unde eliminând pe Xo, urmează R(224,1.)==0, ceea ce probează că punctul A(z,y.) 
aparţine curbei R(z7,y)=0. Punctul A(z,,.) va aparţine locului geometric numai 
în cazul când se poate găsi o soluţie Ao, astfel ca curbele f(0,7/,A0)==0, (ya) =U 
să îndeplinească condiţiile geometrice date. In caz contrar punctul A(z,,y.) nu 
aparţine locului geometric. - 

Exemplu. Să se afle locul mijloacelor coardelor unui cerc care trec prinir'un 
punct fz, Să luăm ca axă Oz dreapta ce uneşte centrul cercului dat cu punce 

y „tul fix A(a,0) (Fig. 80). Ecuația cercului O este 
22-H-1yP—R2=0, iar aceea a unei secante ce trece 

- prin A este i 
(1) eg (a—a), 

) Secanta tae cercul în două puncte B şi C, ale 
căror abscise sunt date de ecuaţia ce se obține în- 
locuind în ecuaţia cercului pe 3 cu Ma—a), adică 
(12) L2-P(r—a=R2, 

Miilocul M al coardei BC are ca abscisă semisuma absciselor punc- telor B şi C, adică semisuma rădăcinilor acestei ecuaţii, 

(13) a, 
= IPA? 

_ Locul geometric al punctului M se obține eliminând pe A între ecu- aliile (11) şi (3), ” . De unde 

  

zl(0—akP-F ya, 
(2z—a)[z(2—a)-i]=0, 

. 
Locul geometric se compune din dreapta 2—a=—0 şi cercul 

(14) | AZ 0-Hyp2=0, 
_Dreapta X—a=0 nu face parte din locul geometric căutat, In adevăr ” am văzut ca abscisa mijlocului coardei BC ce trece prin punctul A este egală cu semisuma rădăcinilor ccuaţii (12); reciproca nu este adevărată căci nu orice punct situat pe secanta ce trece prin punctul A şi a cărui abscisă este egală cu semisuma absciselor punctelor de intersecţie ale secantei cu cercul este necesar mijlocul coardei pe care această secantă o determină în cerc 

  

s
e
a
 

e 
  

x
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“In adevăr, dacă coarda este perpendiculară pe OA, ceea ce are loc când 

:A=00, ecuaţia (12), care se poate scrie 
1 . 

3 (a2—R2)-Hz—a)P=0, 
-devine la limită, pentru. A-y>00, | 

(r—aP!=—0, 

:şi se vede că abscisa unui punct oarecare al acestei secante şi deci nu numai 

'mijlocul coardei pe care ea o determină în cerc, este egală cu semisuma ră- 

„dăcinilor ecuaţii precedente. Urmează că 2—a—0 face parte din locul geo- 

" “metric. al punctului secantei (11), a cărui abscisă este egală cu semisuma 

_absciselor punctelor de intersecţie ale acestei secante cu cercul, Aşa dar, 

„L—a=0, este o soluţie streină a problemei propuse. 
. 

Mai mult, dacă punctul A este exterior cercului O, nu toate punctele 

“cercului (14) aparţin locului geometric, ci numai porţiunea cercului (14) în- 

terioară cercului O şi care puncte corespund secantelor (11) care tae'cercul 

-O în puncte reale, ceea ce are loc când' ecuaţia (12) are rădăcinile reale 

adică - „ 
- - R 

2 
A = q2— R: 

In fine, se observă că secantele considerate, trecând prin punctul A, 

"locul geometric conține “acest punct, care de altiel este strein pentru locul 

"geometric când punctul A este exterior cercului O. 

Pentru ca întreg cercul (14) să fie locul geometric, trebuia să enunţăm 

-altiel problema şi anume, să se afle locul geometric al picioarelor perpen- 

-dicularelor lăsate din punctul O pe secantele ce trec prin punctul fix A. 

13. Aplicaţii, 1. Să se afle locul geometric al punctelor astfel ca suma 

„pătratelor distanțelor. la două punete fixe să fie constantă Să luăm ca axă 02 

dreapta ce uneşte cele două puncte date A şi B, iar ca axă Oy, perpendicu- 

lara pe mijlocul lui AB. Fie A(a,0), B(—a,0), M(,y) coordonatele punctelor 

.date şi a unui punct al'locului geometric, Avem, prin ipoteză, 

MA2-+MB2=—R2==const. 

De unde . i 

Ci 94 „0__79 pe L—= W2—2a2 

(2—aP-rp+a-rarp=e, pi — 

„ceea ce probează că locul punctului M 'este un cerc cu centrul în mijlocul 

segmentului AB. - - - | - , 

yll, Să se afle locul centrelor cercurilor 'care tae două cercuri date la cape- 

stele unui diametru, Să luăm linia centrelor C, C' ca axă Oz şi ca Oy axul 

lor radical (Fig. 81). Ecuațiile a două cercuri fiind 

2-92 = 2az0—2byj-re=—0, 22-44? —2a'u—2b'y-t-e'=—0, 

centrelor lor sunt pe Oz când b=b'=0. Axul radi- 

cal al cercurilor date este 

2r(a—a' Ho —c=—0. 

Ca această dreaptă să fie Oy, trebue să aibă ecu- 

aţia 0, deci c'—c=0, cc, Ecuațiile cercurilor . 

date sunt “ i . 

    

Fig. 81. - , , , 

“(CZ —2ace-ţe=0, (C)Sap—2a acd, -
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Fie 

(0) 02-92 —2a0—2Byj-Far=0 
ecuaţia unui cerc cu centrul în (a,6) şi care să tae cercurile date la capetele- 

diametrelor AB, A'B'. Aceasta se exprimă analitic, scriind că axul radical. 

al cercurilor (C) şi (1) trece prin centrul cercului (C), iar axul radical al cer- 

curilor (C”) şi (1) trec prin centrul cercului (C”), 
Axele radicale ale cercurilor (C) şi (7), (C”) şi (0) sunt 

2a(a—a)-+2By—yke=0, 2x(a—a')H-28y—rte=0. 

"Scriind că sunt verilicate respectiv de (a,0). (a%,0), obținem 

2a(a—a)—ţ-c=0, 2a'(a—a')—ytkc=—=0, 

„ Eliminând pe > între aceste ecuaţii, ceea ce se poate face scăzându-le,. 
avem | 

a—(a-+ka')=0, 

retajie care probează că locul geometric al centrului (4,6) al cercului varia- 
bil este dreapta =—a-+a', perpendiculară pe linia centrelor cercurilor date. 

IM. Fie CD polara unui punet fiz P (Fig. 82) în raport cu un cere varid- 

bil ce trece prin două puncte fize A şi B. Insemnând cu E centrul acestui cerc,. 

să se afle locul geometric al punctului de intersecție ul drep- 

telor CD, EP. Să luăm ca axă Oz dreapta AB, ca axă Oy 

B(—a,0), E(0,X), P(p,9), A fiind variabil. Ecuația cercului 
cu centrul în E şi care trece prin A şi B este 

22-90, 
X2-4-y29— 2ay—a9=—0, 

  

Fig. 82, a e 

(5) pr-tay - Na-ky)—a2=0. 
Ecuația dreptei EP este - 

16 Ă . - 2 0 (6) E e e 
Locul geometric se obţine eliminând A între ecuaţiile (15) şi (16), Sco-. 

fând valoarea lui A din (15) şi înlocuind în (16) se obţine ;: 

pa--py—( p24-q?-k-a?)--a?p=—0, 
care probează că locul geometric este un cerc cu centrul pe Oz, care 'nu: 
tae axa Oy şi care trece prin P. 

y . -1V, T fiind punelul de contact al unei tangente: 
variabile la un cerc 0, (Fig. 83). să însemnă cu. 
“C punctul unde această tangentă ţae + diametru 

„ :Diciorului: perpendicularei lăsate din O pe bisec- 

pe cercul O. Luând AB ca Oz şi perpendicuilara în. 
O ca O»; să notăm cu A(a, 0), B(—a, 0). Ecuația. 

  
cercului O este a?-+y?=—a? şi notând cu.0=€07, 

perpendiculara pe mijlocul lui AB. Să notăm cu A(a,0),. 

Polara punctului P(2, 4) in raport cu acest cerc este. 

fiz AB al cercuui 0. Să se afle locul geometric al. 

toarea unghiului ascuțit OCT, când punctul T variază... 
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coordonatele punctului variabil T sunt (acos0, asin0). Ecuația tangentei în: 

T la cerc este - 

acoso-t-ysind—a—0, 

iar coordonatele punctului C sunt (2 3: o 

Ecuația bisectoarelor unghiului OCT este 

zcose+-ysinv—at-y= 0 

Pentru a vedea ce semn trebue luat ca. să fie bisectoarea unghiului ascuţit, 

vom înlocui coordonatele originii şi ale punctului T; rezultatele înlocuirei 

sunt —a,4-asino. Presupunând T deasupra axei Oz (07), rezultatele trebuind 

să fie de semne contrare, vom lua semnul -+-, iar ecuaţia: bisectoarei este: 

(7). acos0+-ysino—a4-y=0. 

„ Ecuația perpendicularei din origină pe această dreaptă este 

__ 1-sind 
(18) cca P=0. 

Locul geometric al punctului M de intersecţie al dreptelor (17), (18) se 

obține eliminând pe 9 între ecuaţiile (17), (18), ţinând seamă de relaţia 

  

(19) | -sin204+-cos?%=1, 

Din (18), avem, ținând -seamă de (17), 

cos0__ 1-Fsino__ acose-t-y(14+-sind)__. a 

A o Ep. 
de unde . . , 

” cos0= —1. ZE 52 ? si singe — 

 Intocuind în (19), obținem ” 

ar? ay? 2ay 
0 7 j 1— 3 =, 

(z2-+yP + (+92) + L-+yp 

(94-99) ___ 209 — 
E ? z+y: 

Inlăturând curba 12+y2=0, ecuaţia locului geometric este a—2y=—0,. 

o paralelă cu Oz. Se constată că numai o porţiune din dreaptă, care este 

interioară” cercului corespunde locului geometric. 

V. Să se afle .locul geometric al centrelor. cercurilor trecând printr! un. 

punct dat A şi tăind. ortogonal cercul dat 0. Să luăm ca Oz dreapta OA şi ca 

a . Oy. perpendiculara în O (Fig. 84). Coordona- 

tele lui A sunt (a, 0) iar ecuaţia cercului . O: 

"este "a24-yP=R2. 
Fie 

  

de unde 

(2—a)?+(y—Bp=* 

ecuaţia unui cerc cu centrul în C(a, 8), care- 

trece prin A ; deci 

„Fig. 84. (20) - (a—a-+ =. 

Condiţia ca cercurile O şi C să fie ortogofiale este OCI=RI-E, adică. 

20 pa ” F-p=RE-FPE. 
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Eliminând pe 1 între ecuaţiile (20) şi (21), avem 

 R2+Pa2- 2aa=0, 

-care este ecuaţia locului geometric al punctului C(a, 6). Deci locul centrului 

-este dreapta R?-+-a?2—2ax2—0, perpendiculară pe OA. 
VI. Se dau trei puncte colineare A, B, C. Si se afle locul geometric al 

„punctelor de contact al cercurilor ce tree prin punctele A şi B cu tangentele duse 
"din C lu aceste cercuri. Luând ca axă Oz dreapta ABC (Fig. 85), ca Oy per- 

y -pendiculara' pe mijlocul lui AB, să notăm cu A(—a,0), 

» B(a, 0), C(e,0). Insemnând cu (0,4) coordonatele 

ecuaţia cercului este | E 

(22) - a2-(y—aP-at, 22--y2—20y—02=0, 
Punctele de contact ale tangentelor din C sunt 

la intersecţia cercului. cu polara punctului C, 

  

(23) cr —Ay—a2==0, 

Eliminând pe A între ecuaţiile (22) şi (23) obţinem 

124 y2—2c2-t-a2=0, 

“care arată că locul geometric al punctelor de contact este un cerc cu cen- 
“trul în C. a - 

VII. O dreaptă PQ (Fig. 86) de lungime constantă d se reazeină pe latu 
-rile OA și OB ale unghiului dat AOB, P fiind pe OA şi Q pe OB. Se cere locul 

| „geometrie al punctului de intersecție al perpen- 
Yy , dicularelor ridicate în P pe OA şi Q pe OB, când 

aa) | PQ zariază. ca poziție. Să luăm ca axe Ox şi 
P Q, JA Oy bisectoarele unghiului AOB. Ecuajiile drep- 

telor OA şi OB sunt * o 

    

  

d 

  

'O pp y=az, ukaz=0, 

„Fie Po,a)), Qlw—au). Avem BQ:=a, 

Q(p, —ap) B (25) A-preormb=, 
- Fig. 88. Ecuațiile perpendicularelor în P pe OA şi Q 

pe OB sunt a 

(26). y—a=— (20), pap (0) - 
„Locul geometric al punctului M se -obţine eliminând pe A şi u între “ecuaţiile (25) şi (26). Rezolvând ecuaţiile (26) în raport cu A şi „ şi introducând în (25), ecuaţia locului este - 

os dAI-FaE - 

-care reprezintă un cerc cu centrul" în origină. 

Exerciţii. 
1). Se dă.un punct fix A în planul a două axe perpendiculare Oz şi "0y. O secantă variabilă ce trece prin A tae pe Oz în N.Seiape 0j punc= tul P astfel ca OP=ON. Din P se lasă perpendiculara pe AN pe care o tae 

centrului variabil al cercului ce trece prin A şi B,. 

-.
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în M. Să se afle locul geometric at punctului M când secanta se învârteşte : 

în jurul lui A. A ! 

R. A(a,b). Ecuația secantei este ()y—5=—(a—a). Ecuația perpendicu- 

larei din P pe AN este (2) a--(y—a)4ţb=—0. Se elimină A între (1) şi (2);: 
locul este cercul 42-+-y2—(a—byr—(a4-b)y=—0 ce trece prin origină... 

- 2) Se dau două axe perpendiculare Ox şi Oy şi un punct A îix pe 

Oz, D un punct variabil pe Oy, iar pe. perpendiculara în A pe Oz, punctul: 

C, astfel ca OD==2AC. Să se aile locul geometric al proecţii punctului O pe- 

DC, când D variază pe Oy. 
R. A(a,0), C(a,x), D(0, 2X). Se elimină A între ecuaţiile jz-+-ay—2aA=—=0,. 

ay=az. Locul este cercul a24-y2—2ax=—0. | 
3) Fie AB o coardă fixă-a unui cerc dat şi M un punct variabil al . 

acestui cerc. Din mijlocul coardei AM se lasă o perpendiculară pe BM pe. 

care o tae în P. Se cere locul geometric al punctului P. - Sa 

R. A(a,0), B(—a, 0), 22+y2—2by—a?=—0. Ecuația dreptei variabile BM. 

este y=—(a+-a). Coordonatele punctului M se 'objin rezolvând sistemul format . 

din ecuaţia cercului şi a dreptei; avem. | ” 

Si Mee 2003). | | - 
, A . BEC: , AX Ă - 

Se calculează coordonatele mijlocului segmentului AM şi perpendiculara din : 

acest punct pe BM are ecuaţia ay-par=bi—a=—0. Se elimină A între această 

ecuaţie şi aceea a dreptei BM. Locul lui P este cercul 2249? - by—a2=0. 

4). Fie AT o tangentă fixă şi PT o tangentă variabilă la un cerc de - 

rază R. Să se atle locul. geometric al centrului circumscris triunghiului APT, 

când P descrie cercul dat. IN Me E | 

R. Se ia AT ca Oy şi diametrul din A ca Oz. Cercul are ecuaţia. 

24 y2—2R2=0. P(Ap). Se calculează! coordonatele lui T. Se elimină A şi n. 

între ecuaţiile X2-ku2—2AR=—0, a perpendicularei din T pe AP şi a perpen- 

dicularei pe mijlocul lui AT, Se găseşte a=R- 

Sau, se ia T(0A) şi se elimină A între ecuaţia perpendicularei pe mij- - 

locul lui AT şi aceea a dreptei care uneşte punctul T cu centrul cercului dat. 

| 5). Se dau două puncte îixe A şi B şi se consideră un cerc variabil : 

cu centrul în P tangent în A. dreptei AB. Fie M punctul de contact al acestui: 

cerc. cu tangenta dusă din B. Să se afle: 10 locul geometric al punctului M;. 

20 locul intersecţii dreptelor AM şi PB. e 

_R. Se iau ca Oz şi Oy dreptele AB şi perpendiculara în A pe AB. 

P(0,), B(a,0). 10 Se elimină A între ecuaţia cercului şi polarei punctului B; - 

se găsește 22--y2—2a0—0. 20 a2+-y?—ax=0, i i 

6). Fie M un punct variabil al unui Cerc de diametru AB, cu centrul 

în O. 10. Să se scrie ecuaţiile cercurilor circumscrise triunghiurilor AOM şi : 

BOM. 20, Să se arate că produsul distanțelor. centrelor P şi Q ale acestor - 

cercuri la dreapta AB este constant. 3%, Să se afle locul geometric al punc- 

tului d& intersecţie a dreptelor AP şi BQ. Da i 

o. R. Se ia AB ca Oz şi perpendiculara în O ca Oy, Insemnând cu OA=2a- 

M(a,6), c2-F62=—4a2, P(a,), Q(—a,u), ecuațiile cercurilor. AOM, BOM sunt: * 

îi poa pe 2ace— 2090, 224-200 —2py=0, -: 

cu condiţiile a2--B2—?aa—2A8==0, c2+-B"4+-2aa—2u6=—0, a2-F-fe=405, 
N
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_ a(2a-ța), 
n 

a2-+-62—2aa a24+-B2-+-2aa' ___ a(2a—a): 
Az= su= .A= 

. 28 28 8. 

120, Au=—a2. 3% Se elimină-A si p între ecuaţiile dreptelor AP, BQ, au=a?, ceea 

-ce se obţine înmuljind ecuaţiile dreptelor. Se obţine 2*-+-y2=——4a%, cercul dat, 

7. Să se scrie ecuaţia bisectoarei unghiului ascuţit ce face cu Oy dreapta 
:32—4y+4=—0. Să se scrie apoi ecuaţia cercului tangent în origină la dreapta 

-ce face cu Oz unghiul a şi trecând prin punctul unde 'bisectoarea de mai 

sus tae pe Oz. Presupunând că a variază, să se afle locul geometric al cen- 

“trului cercului precedent. 
: 1 

R. Punctul unde bisectoarea tae pe Oz este (— z 0); 

22 y2 020 y=0, 

Se scrie că tangenta în origină la acest cerc se contundă cu y=ztga; | 
1 Per 2 cotga—0. Locul centrelor este dreapta z=— m: 

+8) Se uneşte un punct M al axului radical a două cercuri de. centre 
-A şi B cu centrele şi se ridică perpendiculare în A pe. AM şi B pe BM. Se 
cere locul geometric al punctului de intersecţie al acestor perpendiculare 
“Când M variază pe axul radical. 

R. Oz este AB, Oy axul radical; M(0,). Locul este x==a-ţ-b. 
9) Se dau punctele A, B, C, D pe o dreaptă. Se duce un cerc varia- 

'bil (7) tangent în A dreptei AB şi un cerc (T”) trecând prin B şi C şi care 
tae cercul (7) în punctele M şi N. Să se arate că cercul circumseris triun- 
“ghiului DMN tae dreapta AB încă intrun punct fix, 

R. A origina, B(5,0), C(c,0), D(d.0); (7) =002-+-y2—23y=0, 

(0) Ea24-pP—(B-ro)z+-2uay-ţbe=0; 
(DMN) Sa2-ţ-y2—(B-pe)z--2pyy-ţrbe-(er"-4-342—2A9)=0, 

“Se scrie că acest cerc trece prin D, de unde ă 
i . p— (P-t)d—ai—be 

dă 

| Ecuația care dă abscisele punctelor de intersecţie cu Oz are coefi- 
-cienţii constanți. o | , i > 10) Tangenta întrun punct variabil al unui cerc de centru O tae un “cerc dat (C) în punctele A şi B. Să se afle locul geometric al centrului cer- Cului circumscris triunghiului OAB. - - 

Rap, (Ceai yp—2a0-0?—n=0, (OAB) apt —2a— | '28y=0, Se scrie că axul radical al cercurilor (C) şi (OAB) este tangent la Cercul O (distanţa de la centru la ax este egală cu raza R). Locul centrului 
-(a, A) este cercul Da pe 

Mp: =R, e: ) 
| | Vâta—a)Fag? 

„ 12) Fiind date patru puncte A, B, C.D care formează o diviziune ar- monică, toate cercurile ce trec prin două puncte conjugate A şi C, tae or togonal cercul de diametru BD... e 
-R, D(—d, 0), B(d,0), Ce, 0), A(a,0.. O fiina mijlocul lui -d'=ac. Ecuația unui cerc ce trece prin A. şi C este. 
a at aihoetța-ae=0; 

  

: BD, “aveni 
ied 
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12, Se dă o dreaptă variabilă (1) (1 —A2)x-ţ-2ky-+-k22—0, în care a este 

«dat iar Î variabil. 1 Să se arate că prin fiecare punct M (2, Yo) al planului 

trec două drepte din familia (1). In ce regiune trebue să fie M, pentru ca 

-dreptele (1) să fie reale şi distincte, 20 Să se aile locul punctelor M pentru 

care dreptele corespunzătoare sunt perpendiculare. 3% Să se afle locul punc- 

telor M pentru care dreptele corespunzătoare tae axa Oy în două puncte 

aşezate simetric față de un punct P(0,b). 4 Să se arate că dreptele (1) sunt 

tangente la un cerc oricare ar îi & şi să se aile punctul de contact. 

R. Valorile lui & sunt date de 12(a — 200)-2kyo-ro=0 (2). 19 M exterior 
1-1 

cercului 002-F-y01— a7,—0.2%, Coeficientul unghiular al dreptei (î) fiind n= 

  

| | 2k 

trebue să avem (2— D002 —1)4-4f,kz=0, ku, ka fiind rădăcinile ecuaţii (2); M 

, , 1 
“trebue să fie pe cercul 2i--yi— aro — 010, 3 Ordonatele punctelor unde 

cele două drepte (1) tae Op sunt — alu ral Condiţia este b=— l-a | 

şi (2) M se află pe dreapta 2bxo-trayo—2ab=0. 4*. Fie (e, y.) coordonatele 

centrului cercului la care dreapta (1) este tangentă; distanța d de la acest 

Ra 2kyrti 
” 

  

punct la dreaptă, FI , trebue să fie independentă de 4; deci 

a—a 2y, zi. a ; 

gs ap 
- . a 

“iar raza Cercului este d= 

13) Prin vârtul A al unui pătrat ABCD se duce o secantă variabilă ce 

“tae pe CB în E şi CD în F. 10. Să se arate că dreapta ce uneşte punctul F 

cu mijlocul 1 al dreptei EB este tangentă la cercul înscris în pătrat. a Sa 

se arate că punctul de intersecţie al dreptelor FI şi DE este pe cercul cir 

cumscris pătratului. , e , 

-R. A(—a, —a), B(a, —a), C(a, a), D(—a, a). (AEF)= y-t-a—MzHt-a)=0, 

A variabil. (FI) = 02—2)z—2A—1)y-ra(t—24-2)==0. 10 Distanţa de la ori- 

gină la FI este a. 20 (DE) = a(a—1)—y+a=0; locul este cercul a2-4-yî-2a9=0. . : 

14) Se dă un punct P în planul unui unghi AOB. Un cerc variabil dus 

prin O şi P tae laturile OA şi OB în Q şi S. Să se afle locul geometric at 

-ortocenirului (punctul de întâlnire al înălțimilor) triunghiului OQS. 

R. P(a, d), (08) =y—cr=0. Ecuația cercului 102-4-y2—20—p2y=0, cu 

condiţia a2-iz—21a—2u5=0. Q(23, 0), S [200 „e „2049, ]; Locul 

-este o dreaptă paralelă cu dreapta ce uneşte proecţiile lui P pe OA şi OB. 

Panca 

_ Studiul curbelor de ordinul al doilca. Conicele., — 

74. Ecuația generală a curbelor -de: ordinul al doilea fiind 

i fa, = A? OBaxy + Cy2-+2Da + 2Ey+-F=0, 

am'văzut când această! ecuaţie reprezintă două: drepte sau tn cere. 

:.... Inainte de a studia în” general curbele de ordinul al doilea, 

-care 'se "mai numesc și conice, vom considera câteva cazuri simple 

ale ecuaţii de gradul al doilea, n :
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păcii EA XV 2 — e unojă Le —1=20, gp- 2pr=0. 

Curbele reprezentate de aceste: ecuaţii se zice respectiv elipsă, 

iperbolă, „parabolă, şi se pot obţine ca locuri geometrice interesante.. 

75. Elipsa lipsa este locul geomelric al punctelor a căror: 
sumă a distanțelor la două puncte fixe este constantă. Vom lua ca. 

axă Ox dreapta care unește cele două puncte: 

fixe F și F' (Fig. 87), iar ca axă Oy perpen-- 
diculara pe mijlocul lui FE”. Insemnând cu: + 

F(e, 0), F'(—e, 0) şi M (a, 4) un punct allocu-- 
— £ lui, ecuaţia locului geometric se obţine ex- 

„F(60) primâna analitie condiţia. geometrică, 
Fie 87, MFA-ME'= 2a=const., și este 

Ha + 2 + aie 72 =2a. 
“Bidieând la pătrat, avem 

2(a2-4- 92-42) + CEFA FIE 14, 

ZE PEFEE A 207 (+a pi 2 
Ridicând din nou la pătrat, obținem. / 

| 42 0)aPcie— 09), 

AY, 
M (2, y) 

  

   

  

sau 

“sau 

Dar în triunghiul MEF” (fig 37, avem PEI<IB--MET, sau: 
2e<2a, c<a.-Deci q2— 2 este o cantitate pozitivă: be, 0, | 

„ Inlocuind în (), ceuaţia aipsei, este | e 

Da 2 —1=0. a O 
Var i | Da Schimbând pe z cu“ —2 şi y 
IF. cu —y, ecuaţia rămâne „neschim-. 

a] B/ „|. bată. Deci, dacă - punctul - M(z,y). 
Ap: -|/ :-F NA „+ se allă pe curbă, atunci și punc- + 65 —7 „tele M(—z, 9), M'(z—y), Mr 
No 5 „ (4ez,—y) se vor afla pe curbă, M 

  

  

        

= este simetricul lui M faţă de Oy, . Fig 88. e M” simeiricul lui M faţă de Oz, 
MY simetrieul lui M față de ori-- gină; deci elipsa « este simetrică în raport cu Ox, Oy Și origina 0..Va: fi 

de ajuns să construim curba în unghiul zO02 y, căci, pentru a con: 
strui curba întreagă, vom lua simetrica ramurei . din unghiul 20 în raport cu Oz, 0y,.0. ie ” 
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Rezolvână ecuaţia elipsei în raport cu 'y, avem 

y= +OȚeza. 
. - 

Pentru ca y să existe, trebue să avem a2—22>0, -adică—a<z<a. 

„Curba este deci cuprinsă între paralele p—a=0, zra=0 (Fig. 

88). De asemenea, rezolvând ecuaţia în raport cu z, vom 'găsi' că 

trebue să avem —b<y<b, adică elipsa, este cuprinsă între pa- 

ralelele y—b=0, y+b=0. Deci elipsa este interioară dreptunghiu- 

lui format de aceste patru drepte. o 

Să construim ramura 

|V , 

când x variază. dela O la a.' Mai întâi se vede că y desereşte când 

e creşte. Când z=0, y=b, obținem punctul B (Fig. 88); dacă z 

creşte, descrește şi când s=a, y=0, obţinem punctul A. Luând 

simetrica, acestei ramuri în raport cu Oy, Oz, 0, se obţine curba 

întreagă, | 

pis este tangenta în A la dreapta x=a. In adevăr, luând 

intersecţia acestei drepte cu elipsa, ecuaţia care dă . ordonatele 

2 

punctelor de intersecţie este 150; deci cele două puncte de îin- 

tersecţie au ordonatele egale cu zero, şi sunt confundate cu A, 

adică dreapta s=a tae elipsa în două puncte . confundate cu â, 

aste, după cum se mai zice, tangentă Ja elipsă în A. Tot aşa se 

- vede că elipsa este, tangentă în B, A' şi B' dreptelor y=b, = —4 

y = —Duy N 
. | 

“Punctele A, A', B, B' se zic vârfurile elipsei, AA”, BB' se 

numese axa mare şi axa mică, a elipsei, O centrul elipsei. Când 

se cunose semiaxele a şi D, pentru a construi focarele F şi F' ale 

căror coordonate sunt (e, 0), (—c, 0)» ne servim de relaţia a2—c2=02;, 

“do undă 2=a2—l?, DE2= O082— 082 (Fig. 88), adică OF este cateta 

unui triunghi dreptunghic, o catetă fiind OB, iar ipotenuza egală 

cu: OA. Punctele F şi F” se obțin luând „intersecţia axei AA. cu 

cercul.cu centru în B şi cu rază OA. Distanţa FE” se zice distanța 

focală. za " o 

| Zocemplu. In cazul elipsei 25-F25 1, avem A(5, 0), A'(—5, 0), 'B(0, 4), i 

BOA FGO FO. | a 

"..* Observare, Când a=b, elipsa se reduce la 

- e Po pă, 
pri 

adică la cercul de rază a. 

x abramescu. — Lecţiuni de Geometrie Analitică. 8
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76. Iperbola este locul geometric al punelelor astfel încâl di- - 
ferența distanțelor la două punele fixe este constantă. Luând ca axă 

Ox dreapta ce uneşte cele două puncte 
y M(z9) fixe F și F” (Fig. 89), perpendiculara pe 
| Ă mijlocul ei ca Oy, notând coordonatele 

punctelor F(e, 0), F'(—c, 0), M(x, y), avem 
z MEF'—MF=29a,: . 

Var op — GOE =2a, 
Operând ca şi în cazul elipsei, avem 

  

  

N2 2 _ , Biz 
Dar din triunghiul MEF”, avem FE'>MF' —MEF, 2e>2a,c>a, deci 
a2—c2 este un număr negativ și deci Q2— 02= — 02, c2=—q24- 2, Ecu- aţia locului geometrie este 

a2 2 
az — ga c2= 2-4 V2, 

adică este o iperbolă. . axa ze Rezolvând ecuaţia în raport cu y, avem 
E ă 

hau 

y=+ paza. . 

Pentru ca y să existe trebue ca A2—a2>0, adică «<-—a, “>a; deci curba nu se găsește între paralelele %=a, z=—a, duse prin . 
“A şi A' la Oy (Fig. 90). Curba 
e simetrică în raport cu Qx,, 
Oy şi O. Să construim numai 
ramura 

  

yo, 
„aşezată în unghiul format de 

direcţiile pozitive ale axelor 
de coordonate, când « vari- , | ază de la a la ce. Când x=a, _y=0, avem punctul A. Dreapta x=a este tangentă la curbă: în punctul A, căci ordonatele punctelor 'de intersecție cu x= “su 

sunt confundate! cu A, Deci 
Ala Oy. Câna crește şi > creşte, iar când a+>co,-atunei Yo; deci iperbola are puncte la infinit, are, cum se mai zice, ramuri la infinit. Pentru a vedea felul de creștere a lui y faţă de +, să facem raportul: . 

  

   



  

  

  

x: "a a. 

Când x->ce, lim = deci punctul de la infinit al ramurei iper- 

polei se apropie de dreapta = sau ya 

si considerăm diferența PM, —PM pintre ordonatele a unui 
V . 

punct al dreptei y=ză și a curbei ya, corespunzătoare 

la aceeaș valoare a. lui a, | 

d=ba- ba z-bte- Vaz Za2). | 

| Pentru a căuta limita acestei expresii pentru 25, să o seriem 

q= : (c-Yz 22) + Vai Za2) D z2—a2-+a2 e ab 

ap. Vaz—a2 astia A+ |a-a | 

Când =>, limd=0, deci curba se apropie de dreapta y=00, 

cână. x creşte nemărginit. Se zice că curba admite această dreaptă 

“ca asimptotă. Luând pe perpendiculara în A pe Ox lungimea 

AB=b, dreapta 3 pla este. OB, deci OB este o asimptotă a iper-. 

'bolei, | 

Considerând ramurile simetrice. în raport cu Oz, 0y, 0, se. 
7 

V ă 
vede că iperbola, mai admite asimptota ya Ecuațiile celor 

două asimptote ale iperbolei sunt 
d 

at y=> —Z2 

iar ecuaţia comună a lor esie 

z [2 020, 2 
-u) + o, a2. bi =0, 

-alică grupul termenilor de gradul al doilea din ecuaţia iperbolei. 

-. Axa. Oz se zice axa transversă a iperbolei, iar Oy, axă ne- 

“transversă ; O se zice, ca şi la elipsă, centrul curbei. Când se cu- 

-nose a şi b pentru a construi focarele F(e, 0), F'(—e, 0), ne servim 

-de relaţia c2=—a24+-03, adică c este ipotenuza unui triunghi. drept- 

unghic de catete a şi D, adică este egală cu OB. Deci, focarele 

F şi F' sunt la intersecţia axei transverse cu cercul cu centrul O 

si raza OB. 8
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Iperbola 24 Vti= =0 are. ca. “a transversă axa 0 y, are- 

| aceleași „simptate, și se zice iperbolă conjugată cu cea dintâi. 

2 2 .. 

q2 bi —1= =0. , , - Ia pi 
2 

Când a=), iperbola 35 — —Y1= =0 se reduce la, a2—9p2=a2,. 
V2 

când se zice iperbolă echilateră şi are asimptatele perpendiculare, 

bisectorale axelor de. coordonate (axelor. iperbolei).. 
2 

Exemplu, să se construiască iperbola i 10.5 Avem a=4, V=3: 

” construim asimptotele y = 4, == fa. Focarele sunt F(5, 0), F'(—5,0). 

70, Parabola este local geometrie al punelelor egal depărtale: 

de un punct fix şi o dreaptă fiză.: Luând ca axă Ox perpendicu- 

  

po (Fig: 91), iar ca Oy paralela cu (D) egal. 
:  M(2z:y).. depărtată de F şi (D), să notăm cu. 

  

  

| 
F[zp.0) 

  punctul F este dată de 

pa fer 
Ecuația locului geometrie este 

  
- D 2 ” , 2 

e-Z)rr=b4), 

care reprezintă o parabolă, 

Sau 

Ecuația fiind verificată când înlocuim pe y. cu —y urmează: , , 
că parabola este simetrică în raport cu Oz. Rezolvând „ecuaţia în 
raport cu y, avem. 

y=> iara. 
Ca y'să fie real, trebue ca 22>0; deci curba e situată, la areapta. | 
axei Oy. Vom construi numai ramura, situată în unghiul format de. 

direcţiile pozitive ale axelor şi anume y=/| 9pzx, 'când z variază. 
de la 0 la co. Când z=0, y=0; deci curba îirece prin 'origină | gină.. 

y Me lara din punctul fix F pe dreapta fixă (D)- 

| F(, 0), M(zy) un punet al curbei; 6cua-: 

| ţia dreptei (0) este z-+ £=0,- Distanţa de; 

la.M la dreapta (D) este x+3 | iar - la. 

 



(9) focos 9894 Cp? pat 2f e y2f + Roya) 20; 

Ă 
„ 7. OxXo 2yo 

o ÂNT 
. Dai 

“Parabola, este tangentă în origină la Oy, căci intersecţia parabolei 

-cu axa 0y (x=0) se obține făcând z=0, astfel că ordonatele 

punctelor de intersecţie, sunt date de y2=—=0, ceeace arată că am- 

“bele „punețe se confundă cu 0. ia ” 

„Cândx crește şi y creşte, iar când x, atunci y> >, Avem 

ao. | 
xx pă 

“Limita, expresii 2 când xx o este zero. Deci, dreapta dusă prin 

-origină şi punctul de la infinit al parabolei are ecuaţia y=0. Asimptota | 

-este paralelă cu această dreaptă și are. ecuaţia y=n. Pentru. ca 

„să fie asimptotă, trebue ca punctul. de la infiinit al acestei. drepte 

să se confunde cu punctul de la infinit al parabolei, de'unde ur- . 

.mează. că n=—limy==lim Vapx=co. Deci parabola are o asiniptotă - 

paralelă cu Ox, aruncată la infinit. Da Ma | 

Punctul O se zice vârful parabolei, Ox axa parabolei, Oy este 

tangentă la, vâri, E. focarul, (D) directoarea, p parametrul parabolei. 

Reducerea ecuaţiei de gradul -al doilea. Centre. | 

178. In cele ce urmează vom arăta că ecuaţia generală, “de 

gradul al doilea, a a 

(1). Ay) AZ 2BXy Cy24+2Dx+2Ey+F=0.-, 

reprezintă nuinai 'elipse, iparbole sau parabole. - i 

Să deplasăm uxele paralel cu ele. înşi-le în punctul. 0'(x0;Y0), 

astfel că (x,y) şi (x'y”) fiind coordonatele unui punct faţă de vechile 

„axe Ox, Oy şi faţă de noile axe 0'X', 0'y', avem 

ir axa VEI 
Boiaia (0) devine 

-unde | 1 âp . & 

1 2/_ a „a , 
1 CL — Aa Byo+D, 33 =Băot CyorE. 

amy Aare, gap o 
Pentru ca punctul. 0'. să fie aentrul curbei, trebue. ca, dacă 

“Ma! y!) este un punct al curbei, atunci şi simetricul său (—x,—y) 

în raport cu O" (cu' origina cea nouă) să fie pe curbă, adică,” ecu- 

„aţia (9) să fie verificată şi de coordonatele (—4';— 9"). Aceasta are 

loc numai când ecuaţia (2) nu conţine termeni cu xy! la gradul 

întâi, adică . . a
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2F._0, 20, 
da 9 î e 

Deci, coordonatele! centrului O' sunt date de „ ecuaţiile pi= 0,. 

2.0, sau . - . | 

9 op 1 2f. 
3 pl Ant Byo-D= —0, 33% = BaotCot= :0. 

Acest sistem de ecuaţii admite soluţii finite şi. determinate, dacă. 

determinantul 
PI A B 

B. G 

este “diferit de zero. Dacă 5=0, atunci punctul 0* este aruncat la 
“infinit sau nedeterminat, N 

79. Conice cu centru. Cazul 5-£0.: In caz când AC— B2-++0,. 
curba (1) are un centru 0'(x0, 3) ale cărui coordonate sunt. date- 
de ecuaţiile 

12 1 2 

=A0- B2 &= 

  

  

Î, Teansportână “axele paralel” cu ele soşile în acest punct. | 
O'(0, yo), ecuaţia, curbei devine 

(4) | Aa2-+ 2Bac'y! + Cy'2+ [(a0, y0)=0. 
Pentru a calcula pe Aao, o), să observăm că, | 

fiao,y0) => ao(Ato-t+ Byot D)-F yo(B x04-Cyo + E) + DotEgotE. 
Ținând seamă de relaţiile (3), avem - 

(6) flota, Yo) = Daot Ey Fe 
Trebue să înlocuim în (5) pe o, > cu valorile lor deduse din (3),. 
ceea ce însemnează a' elimina pe o, yo între ecuaţiile (3) și (5); 
obținem 
- AB. 

B. 3. ci E 

DE E p— — fos) NI | 
Dezvoltând. după. elementele ultizaei "coloane, avem 

e 

  

A B D . SE a ata 
„B .. 

BCE feo | ek 20, 
D'EF a 

  

de unde 

  

i 
ae 13
0 

Baiat
a



P
a
d
 

e, 
e
 

e
 
m
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A 
oo) =: A= 

D
o
w
 

> 

p
H
 

C
W
 

m 
m
i
-
i
 

Ecuația (4) devine 

(6) Ax'24- 2Bx'y! roy = 

Observare. Centrul (20,90) al conicei. find dat de ecuaţiile 

„ Ao-+Byo+:D= =0, Bot Cyob= 0, 

iar ecuația conicei putându-se scrie 

(A+ BD) osia pe 0, 

- urmează că dacă avem 

Axo+-Byot D=0, Dx C+E= o, Du -Byoiie= 0, 

centrul (X0, Yo) se! găseşte pe curbă. Aceste trei ecuaţii lineare în 

X0; Yo fiind compatibile, urmează că : i 

ABD 

B'c El, 

DE F| 

adică conica se reduce la două drepte şi reciproce Deci, dacă co- 

- nica se reduce la două drepte, centrul Mo se allă pe . conică şi 

este. punctul lor” de intersecţie. - 

" Aşadar, dacă conica f(x, y)= =0 se reduce la două drepte, 

punctul lor de intersecţie este centrul conicei şi 6 dat de ecuaţiile 

2f 0 2f =0.. Transportând axele paralel în centru (punctul: de . 

-2X) * do 

intersecţie al areptelor), ecuaţia acestor drepte față de. noile axe 

0'x', 0'y este 
Ax2.r2Bx! > 1-20, 

iar faţă: de vechile aze Ox, Oy: este | 

At — xoP + 2B(x—x0)(y—y)-+ C(y — yoP=0 

Şi ecuaţia . care dă coeficienţii unghiulari ai i acestor arepto esto 

Cm2+9Bm4y+A=0. -. Dai - 

II, Putem face să dispară termenul cu X 'p “din “ecuaţia (6), 

făcând .o rotaţie în. jurul centrului O” de unghiul a. Noile axe find 

0'ă, 0%, formulele de transformare: sunt a me Te 

Ea x": Xcosa — Ysinz; y "= Xsinie-+ Yeosa.
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Ecuația curbei (1) față de noile axe 0'X, 0'Y se obține din (6) şi este 

A(Xeosa = Ysinz)P--2B(Soose — Ysina)(&sinr Yeosa)-+ 

+ Cisina-Ycosa)?-+ş =0, 

- Sau N. 

- | 9x24 Spa 2TxY+ =0, 
unde RE E - - Roi aaa | 
0 . | S;= Acos2ă + Csin2a + 9Bsinacosa, V Ă 

| S,—Asinta + Ccos?a —2Bsina Cosa, 

T= B(cos?a — sin2a) — (A — C)sinacosa. 

Punând condiţia T=0, rezultă 

  

A—C. 9B 
| Bcosda— 5 sina =0, (mda G 

Soluţia generală a acestei ecuaţii este de forma 

Sa = 209 lt, . 

în care 2ap este un unghi pozitiv cuprins între O şi ze, iar & un 
__ întreg oarecare, pozitiv său negativ. De unde 

a= ao kg 

ceea ce aă: pentru a patru direcţii distincte, dar perpendiculare 
două câte două, corespunzătoare valorilor” k=0, k=1, k=2, k=3; 
deci, un singur sistem de axe perpehdiculare O'X, 0'Y. Vom alege, 
prin convenţiune, pentru unghiul &, valoarea a cuprinsă între O 

2B 
O AZG! 

Ecuația curbei (1) faţă de noile axe devine 

48) | SIX2+- 5 72-+2=0, | 
Pentru a calcula pe S, şi s, să „observăm că din (7) avem. , 

„ Su S2= A(eos2a +- sin2a) + C(sin?a + coste), 

CL) III Si S=A+-C; 
S-S2= (A-C)(eostaz- -sin?2)-+-4Bsinacosa= (A- “Cos? + 2Bsinda 

Vana seamă de formulele 

  

şi 3 » care verifică - ecuaţia tgdz= 

A te2a . __ 2B- 
„i - ... . 0 i . 

SI, sina A Ra . Tia ez: ETAPE: Sine=aŢi Riga IVATEFIE 
40 costal —— 

avem



ape 
p
a
 

bs
i 
=
 

0
 

a
:
 

Lo
 p
r
 
i
 

D
o
p
e
 

e 
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A-C „2B (A-CP--AB2 
    
  Si S8= =(A— Ora + 2B- E V(A-C):44BE. NEe C)-4BE ? 

(41) Si — S2= F-V(A=CEEE. 

Pentru a vedea ce semn irebue luat în formula (0, trebue observat 

-că a fiind cuprins între O şi 2 5» "2a este cuprins între O şi z şi deci 

:sin2da este pozitiv. Deci, în formula (10) vom lua semnul+-sau—, . 

-după cum B este poziiiv sau: negativ, așa că şi în formula (11) 

-vom lua semnult-sau—, după cum B este pozitiv sau negativ. 

Relaţiile (9) şi (11) ne dau pe. Se şi 32. Ecuația de gradul al 

-doilea ce are ca: rădăcini pe Si şi S2 este obţinută uşor, dacă 

-calculăm po 

S,Sp==3 I[5,+59-6- sa;)= Lao a- Cp—482), 

-(12) S,Sp=AC—B2=—5. 

“Cunoscând suma și produsul lui Su.şi S2, date de (9) şi (49), ecuaţia 

-de si al doilea, ce are ca rădăcini pe S, şi Sa, este . 

(13), (Ap O)S+AC- B2=0, (A— S)(0— S)— B2=0. 

"Valorile: lui S, şi S2 sunt date de (9) și. (11) şi au valorile 

A+-Cte (AO Era 

N S,, S2= e=+l, 

:şi vom lua în locul lui e  semnul-+sau—, după cum B este pozitiv 

:sau negativ. ! 

< III. Discuţie. Am văzut că ecuaţia generală de aradul al doilea, 

“în cazul 5824+0, se reduce Ja 

-(14) ” S.X245p24+- 40, 

Se observă că S, și S2 sunt diferiţi de zero, căci din (19) se se 

-vede că produsul lor este diferit de zero. 

LL, Dacă A= 0, ecuaţia, (14): devine. 

„ Săe-spn=0, 

“iar curba. se reduce: la dreptele -- 

YSX+V>s,= 0, /sX-— VI = =0. 

"Deci, dacă, A=0, ecuaţia generală reprezintă două drepte, Dreptele 

-sunt reale sau imaginare, după cum Sa -şi S2 sunt de semne €on- 

trare sau de acelaș semn. Dar, din (12), S, S2=8; deci, dacă 5>0, 

-dreptele “sunt imaginare,. dacă 3<0,: dreptele sunt reale. 

„2. Dacă A=E0, ecuaţia (14) se poate scrie:
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X2 , Y2 N i , 

5 Tarta a 
” i Si 5 “Sâ _ 

In cazul 5=AC—B2> 0, S, şi S2 sunt de acelaş semn, semnul: 

lor fiind dat de acela al sumei Sr S=AtC Dacă A(A+C)>0, 

„A . 
S şi Si sunt de acelaş semn cu A, deci Ş>0, 8 > 0,ecuaţia (15). 

e de forma Xa y2 Xp | 

Tpt a rai = E 
- A A 

| ga Sg 
cuzba (1). este o elipsă imaginară. Dacă A(A+0)<0, Su şi Se sunt. 

A 

Ă de semn contrar cu A, atunci. ŞI 5, = Ş, s;<0, ecuaţia (15) se poate; 
scrie. 2 va, A A . - 

tabla ba 
"curba (1) reprezintă 0 elipsă reală. Deci, dacă î=AC— —B2>0, curba. 

e de gen elipsă.:  --- 
In cazul 5=AC—B2<0, din ecuaţia (12) se vede să Sase sunt. 

de semne contrarii, ecuaţia: (15)” este de forma | 
E X2 _y2. 

„DE 
curba () este o ipertolă. Dacă A+c= 0, din (9) se vede că S,+S2=0,. 
ecuaţia (15) se poate serie . 

2 A d 
— 2 — = D= 

x X d, 4 S,5 S25 , 
curba (1) este, o îiperbolă echilateră. - 

Tabloul discuţiei este următorul 

  

  
    

  

A=0 Două drepte. > mgmnare a - + 150, reale 
i | (A-FOA<O, reală _A+:0 2>0, elipsă - (A+ C)4>0, imag 

3<0, iperbolă.. 
3<0, A+ C=0, iperbolă ;echilateră: „IY. Mărimea axelor. este dată de relaţiile 

a2= —g A , V2 2 gr A. : 

S5 ? 525 ? . .: 

în care vom lua în locul lui e și « e' semnul + sau —, astfel ca. 
a2 şi b2 să fie pozitivi.
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V. Aplicaţii, 1) Să se construiască curba 
ra 

4 

„ tg2a= IG 

  

  

2—20y-ţ-y2—2a— 20y-H4a=0, E 

- Avem AC-— Bra, 1—1=)>0; curba este elipsă. Centrul O' e dat de ecuațiile: 

| 1 0F om poa LO 2 Se 
„ZpL-9 ad, popa 

şi are coordonatele a =2a, 9030. Unghiul a e dat de . :. ..- DR 
2B Bee, _ AVE | 

42 c: Tg —2, tgPa—tga—1==0, tga= Caii 

  

“Valoarea « care trebue aleasă pentru” a este dată de tga= LE (Fig. 92). Mai: 

  

  

      m e 

| y X 
Ya N 

N 

i a Dă 

XE zi 

P(1.—2) 

ma 

putem găsi şi altiel valoarea lui a. In ade- 

  

2B 
„văr, având tg2a= AZ6 =—-2, să construim: 

dreapta ce trece prin O”, de coeficient un-. 

“ghiular —2, = —2%. Pentru aceasta, con- 

struim, faţă de_ -axele_0'x', O'y/,—punctut: 

Pl, 12). şi dreapta O'P este- 

dreapta cerută de ecuaţie =—2%'. Bisec 

. toarele unghiului 2a format de O'z' cu: 

această dreaptă, sunt O'X, O'Y, chiar axele: 

elipsei considerate. 

Pentru a determina mărimea axelor, 

ne servim de ecuaţiile 

Sp S,—A-F6=3, S,—s,=-—/(A—C CPFIE= — ZI R=—V5, 

înaintea radicalului, căci B din ecuația dată are semnul — 

De unde, prin adunare şi scădere, avem - 

s=78- —V'5), Si= en. 

luând semnul — 

Apoi, 

A 
5 

Ecuația redusă este 4 

iar lungimile axelor: sunt . 

[775 _ ap 
“ap a [Et arsi), £ Vs). 

Axele , elipsei considerate trec prin 

  

=D zFEgoti=—ai 2a—a. Ba-H4at=— 00. ! 

X2 2: 

  

Graz (PE 020, gat a 
3278 - SF + aa zi 

centrul O "a; 3a) şi fac cu Oz un-- 

ghiuiile a şi 90-Fa, astfel că faţă de axele de coordonate Oz, 0y ecuajiile:. 

'acestor axe. sunt y— — 3a=tgatz—2a), y— —3a= 

  

1-+V/5 
2 — i (e —2a), tga= , sau. 

  

, y—3a= 5 5(a- za), ta IF =
p(—20). 

25 sa se, construiască curba 

: fin, we ora -By-lp 2409-00 

De: oarece AG B227, Î—16=—9<0, curba este iperbolă. Centrul o e dat 

de ecuaţiile - +
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1 Of 1of_ 
| Zâg 10-49-00, gay —4rhy -2a—0, 

“şi are coordonatele 2,=—a, Vo=—2a. o 

Avem tg? 2B- = 8. = -4. Construim dreapta y=—30, unind 
A—C 1—i 3 3 : 

-origina O” cu punctul 2'=—3, y'=—4; ; luăm bisectoarele > unghiului format de 

„această dreaptă cu o“ x "Fig. 93). “ 

Avem” aa - : 

a | Srksr=A+c=8, Sy- Sz=I(â= ZOE I0FE 6.38 = 10; 

sa luat semnul — înaintea radicalului, 

  

. i aaa . ap | - | y ia X căci B are semnul —. De unde 

: . o: o” _ : Ă S=-1, S.=9. 

SR o, A 
MI i 7 N Ş = DzotEyotP=4a8, 

a i “>. Ecuația redusă este — 
" 2 Yys ep Y2--4a2=0, A ra 

9 4a= -4a:- 402 L, 
o. A 9 

  

  

iar r mărimile axelor sunt 20,2. 

De oarece ee er, avem 

2tga ă 
î=tgta 7 „de unde te astiel     

  

că faţă de axele Oz, oy ecizăţiile a axee 
“lor acestei iperbole sunt 

Tg, 9. o. | a viza=2e0ta,, y-k2a=— zeta) 

] 80. Conice de genul parabolă. Cazul 2=0. “Avem ac- pa 0, p2 SI 
0=a , ecuaţia curbei ” 

As 2B4 Cy2- 
-se reduce la : + + y FD 28 y+P=i 0. 

a doi ep pb pa =0, 
Sau i 

(6) aa) ae orye 0, 

aşa că forma generălă â ecuaţii curbei, în acest caz, este astfel că | 
grupul termenilor de gradul al doilea - formează tn: pătrat perfect. 

Să presupunem A=F0. Să facem. o rota: | ție: de unghiul &,' aşa 
-ca axele: perpendiculare . Ox, Oy să. devină Oa” :0y. Formulele de 
transformare sunt 

al Asa EL a A



  

  

—
—
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| _X=YX'cosa —y'sine, y= =X 'sina- y 'cosa, 

iar eenația (16) a: curbei devine: | 

Ltace cose— y'sina)+-B(x'sina-+-y "cosă)2-+-2D(x'e Cosa —y sina): 

2E(x'sina-t-y 'oosa)-t-R=0, | 

pisoar Bi). Aso Cosa — y ina): E 

2E(x' sina-t-y' 'cosa)4+-F=0. 

- Să determinăm pe &, astfel că 

- “Aeosa-FBeina=0, iga= — i. 

de unde aa . e - DR 

tga A IL —B. 

SIN = —— O SR) COSR = 

iza VAZE | E Vlrteza + VA2-PB2 

Vom alege. pentru. a a unghiul ap ce verifică ecuaţia teza Aș şi: 

cuprins între, 0 şi“ e. Soluţia: generală a ecuaţiei tgz=— —2=igao este: 

dată: de a=aot-kr, k fiind un. întreg oarecare şi se. obţin numai. 

două valori distincte a=ao (:=0), a=ao+-r (k= 1), care formează o- 

singură direcţie, Această dreaptă se poate construi, căci se cu- 

noaşte coeficientul ei unghiular, 0 dat de relaţia tz 2 Prin 

convenție, se ia pentru & “valoarea ao; atunci sinx fiind pozitiv, avem. 

, —B | 
| | Va >. COS = Țar BE E 

şi vom lua, înaintea radicalului, semnul + sau — > după cum A este: 

pozitiv sau negativ. 

Ecuația curbei devine 

sina = 

a. Dc: “Crap 9D'at-aBryr-F=0, 

C'= (rose ina) 1 (3zcosfa-+- A?sinta — PABinaeose) — 
A 

AB 

o neg pitzztenoptp)) 

„1 M-AR 1 (494 BP ARE, 
e ABE A E A 

e AE-—BD _(AD+BB) 

"D= sing =? RO=: -D = Deosa-+ Esina VAZE La EVER 

luând înaintea radicalului semnul lui A."
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Dacă A=0, din relaţia AC—B2=—0, rezultă B=0 şi atunci 
'ecuaţia curbei față de vechile axe, Ox, Oy, este 

-(18) | a Cy24-2Dx-+2Ey+F=0, 

ecuaţie de aceeaș formă, ca (17). 
Ecuația curbei fiind (17) sau (18), să deplasăm axele para- 

lel : cu ele în punctul O'(xo. Vo). Formulele de transformare sunt 

x! =, y= =. 
“Ecuația (17) devine 

Cor 20 (ao) 2(yo-c 0) --F= 0. 

(19) CY2+-2DX-pA(G'yot- EYP C/y3--2D'xo-t-2E'yo4-P=0, 
„Să alegem punctul O'(xo, Yo) astfel ca, 

(20) C'yo-tE/=0, C/y34-2D'x0-+2E/y0+-F=0, 
-adică la intersecţia curbei Su dreapta C'yo4+-E'=0. Dir prima din 

-ecuaţiile (20) avem = =; şi cum C'=0, căci altfel curba (17). 

-Sar reduce la o linie dreaptă, Vo are o valoare finită şi înlocuind 

'în a doua ecuaţie (20), se găseşte valoarea lui |. 

E2—FC! | 
oo, 

Să „presupunem că D'=£0. Atunci X0, Yo au valori finite, noua 
-origină O” este determinată ; făcând translaţia în punctul” O, ecuaţia 
-curbei faţă de noile axe 0'x, O'Y este ” 

| „GY2+2D'x=0, 
sau îi ” 

2D' va AE—BD 
ȚrĂ= 0, Y2 AZ FB5r 

“Deci, dacă 5=0, D'2-0 curba considerată este o parabolă având 
"vârful în O”, axa este dreapta O'X, parametrul parabolei fi fiind. va- 
-loarea absolută 

va X=0, 

__|A(AE—BD)) 
(A2-7B23/2 " 

"Am presupus D'=+0, Să considerăm : acum cazul D'=0. Atunci 
“ecuaţia (17): este 

(21) | C pia pa 0, Se 
şi reprezintă, faţă de Ox”, Oy! două drepte paralele cu 0x'. Cum 

2 
avem AC—B2=0, ct, rezultă, atunci
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i [co
 

- 

DEFI|DE F 

dezvoltând după elementele ultimei coloane, avem | 

2_- 
. : 

A=D (BE—D)—E (a BD)=(aB0)(ED—p)=— (E EDE, 

-Cum însă - Pi | NR 

a pr AE—BD _ 
Van 

“urmează A=0. 5 . 

Deci, dacă AC — B2=0,4 =0, curba se reduce la două drepte pa- 

relele. Dreptele sunt reale, distincte. dacă ecuaţia (21) are rădăcini 

„distincte şi reale, adică E'2—C'F>0 

Dar ra corp (AD-+BER păr? 
e A2-+-B2 A 

“Ţinând seamă de AE—BD=0, avem p=5 şi: înlocuind, obţinem 

“ B2DP2 E ” - - 

eo 0P 82) __pă2-t B2 _D2 (42 BP | 

Ii A2+ B2: A  A2 A2--B2   

A2-4-B2  A24+B2 i 
i (De AE) 

  

"Deci, dacă D?—AF>0, dreptele paralele la care se reduce curba 

-dată sunt reale și distinete; dacă D2—AF<O, dreptele sunt ima- 

„-ginare ; dacă D2— AF=0, areptele sunt confundate. 

| Așa dar, dacă AC—B2=0, curba este parabolă; dacă 

AE—BD=0, sau A=0, avem două drepte paralele ; dacă D2— AF=0, 

-dreptele paralele: sunt confundate. | 

„81, In rezumat, ecuaţia gonerală de gradul al doilea . repre- 

"„zintă elipsă dacă. AC-—B2>0, iperbolă dacă, AC—B2<0, parabolă 

“în cazul. AC—B2=0. Mai mult, această ecuaţie reprezintă numai 

'aceste- curbe, deci, curbele de ordinul al doilea, sunt numai elipse, 

iperbole, parabole (în cazuri particulare, cercuri” şi drepte). Aceste 

curbe sunt obţinute ca secţiunile plane ale „unui con de rotaţie, de 

aceea se zic conica. Au fost considerate; în. acest fel, şi studiate 

geometrie întâia dată, de Apollonius (250 'a. -Cr.) ”
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Tabloul rezumativ al discuţiei ecuaţiei de gradul al doilea este. 

' AC—B2>0 ; elipsă | AC- B2<0; iperbolă | AC—B2—0; parabolă 
  

(A+-C)A<0, elipsă A-F0, iperbolă; A=k:0, parabolă; 
reală ; | A=—0, două drepte se- | AF—D2<0, „ două para: 

(A+FOC)A>0, elipsă cante reale; | „—0 ele reaie; 
: , —0. inger. [A] AF— D>0, două drepte 

_ imag ; | A=E0, A+C=0, iper A=k0 paralele imaginare ; 
A=—0, două drepte bolă echilateră. AF-— D2==0, două drepte 
secante imaginare, | , : N coniundate. 

Ffo—24 2y-+9—38a7—34ay-F-1102=0,..- - - Th 
Avem, Ac_BeL 0, curba este parabolă. Eeuaţia curbei se „poate scrie: ! 

„(40—3y)P—38az— 34ay--i1a2=— 

82. Aplicaţii "Z ji [sa se construiască curba , 

pp Sp 

    

  

    

Avem tga=—g=3z: "Construim dreapta Oz”, a cărei ecuaţie este Ge Ă sui 

(Fig. 94); N AC Ia 

9 pa 
| a L 

A Aa - pa 
SpA AD i 
il E: 

_ i 

x 

, - Fig. 94, 
„AP B2_ „_AE-—BD = per_—(AD-+BE) ! i SA PD pazppe 3 E ABE da; am luat sem» 

fil + înaintea radicalului, căci A _are semnul „. : 
Ecuația devine o T 

i 259 2—50az' Hay” +llae=0. 

Vârtul parabolei e dat de ecuaţiile 

„25ys+5a=0,. 2534 —50a:z9-H-10ay9-F-11a2=—0; z=8, Yo=— gi . 
„Deplasând axele în acest punct, ecuaţia curbei d 

_ 
evine 25Y%2 2-502X=0, - Y=—2aX: Paralela prin vârf, la direcţia a, ne dă axa parabolei şi „fată de. -. 

axele Oz, Oy are ecuaţia V-a tga(0—z) y+a= =a(2- 9). 

II: Să se discute natura curbei 

AD 227-H9—20+29-H3=0, 
A fiind un parametru variabil. Avem 

 



  
  

129 

B=AC—B=- A 2090-22 12331), (APOI
, * 

  

| Di De—AFET=IN 

| Tabloul discuţiei este următorul : | 

a | 5 | A I(ALOA 2—AF Natura conicei 

—09 

. 

+ - | Elipsă reala. Y 
—1 0 . .. .. Parabolă. . : 

— — 1 + Iperboiă. . o 

DAI co Două drepte reale, ce se obţin re- 

3 - zolvând ecuaţia în y. - - 

— + + Iperbolă. - | 

| — — + Iperbolă. 

3 . . . - . . . . . . 0 N 

| — | — — Iperbolă. 

1 Q [Os e cc..." Două drepte paralele imaginare.. : 

| + | + — Elipsă imaginară. a 

co 
!         

II. Dintr'u punct P al bazei AB a triunghiului ABC se lasă perpen- 

diculara PQ pe AC şi se duc dreptele BQ şi CP care 'se tae în Al. 19 Se cere - 

locul geometric al hi A[ când P variază pe AB. % Să se afle locul 'centrelor 

acestor curbe, când A şi B sunt date, dreapta AC fiză, îar BC se învârteşie în 

jurul lui B. Caz particular BAC=45. 
Ta [ 

Luând AB ca Oz şi perpendiculara în A ca Oy, avem B&, 0), 

(AC)=y—az=0, P,0), Cla,'aa). Ecuația dreptei PQ este y=— Ip). Co- 

ordonatele lui Q sunt date de ecuaţiile y=a%, ps Lt) şi sunt * 

    

a) Ecuațiile dreptelor CP. şi se sm 

yo (0), = (2-0). 
a 

TI a—ă, ” A : 

” 
ia 

19 Locul geometric al lui M se obţine eliminând pe 1 între aceste ecu- _ 

aţii şi se obține ” Ie N E o 

- aa2x2—2aa% pla b= ba?) aa?br--(2aa-t aa%b)y=0; 

care reprezintă o conicâ ce trece prin A (origină). |. - 

Natura acestei conice e dată de; . .. ae 

e AC-B=a?a(0— bb?) Pot =—aba(i-t-2). - 

Deci, când a<0, adică punctul C, pe dreapta AC, la stânga lui A (la stânga 

axei Oy), atunci 50, elipsă; dacă - a>0, punctul C la dreapta „lui Oy, 

„50, iperbolă.-: :, E a 

20. Locul. centrelor acestor conice, 

jurul lui B, se obţine eliminând parametrul variabil a între ecuaţiile. Zac =0, 
când secanta BC se învârteşte în 

Of 0 ce 'detinese centrul: - Ni 
*- .. - -: | - Pi ... 

e 

9
 
.:
 

N. Abramescu. — Lecţiuni de Geometrie Analitică.
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Daaz—2aay-—a025:=0, —2aar-+-2y(a—b—ba?)+-2aab--aa'b=—0. | 

Prima din aceste ecuaţii conţinând în factor pe a, eliminarea lui a între aceste - 

ecuaţii nu mai trebue făcută şi locul geometric este chiar această ecuaţie, 
fără a, . e “ 20 —2y—ab=0 , . 

adică o linie dreaptă. 

  | Exerciţii. 

1) Să se reducă ecuâţia stop tpaetyid-a, 

R. Centrul (3, —); tga= SHI, ee i) elipsă 

_ imaginară. ” 

2). Să se reducă ecuaţia 20 40y-F9£ +30 — 3-20, 

1 „R. Centrul (-1 z» 2); a==450; ecuaţiile axelor sunt. y—. poti 

y= == (ee: iperbolă; : - «-: -.- A Lo _) . =, 
___ -3) Să se reducă ecuaţia 2-H4ay--432 *F2z-29H1= 

R, tga=— a y> = =, parabolă, Paralela prin vâri, la direcția 

a, ne dă axa parabolei. . 

4) Să se construiască conica Ga 43-93-40 32y—6-0, 
R. lipsă cu centrul În G, 2); X2-+-2Y2—8=0. Axele elipsei au ecua- A 

iile p-2=g0), y—2= —2(0—4), a Da y V 
p - ÎN 5) Să se' cânstruiască conica 22y-—224+4y—10=—9. Pa Lo ” R.Iperbolă. echilateră cu centrul (—4, 2); ecuaţiile axelor sunt 3 I—2=0-H4, A 4—2= 04), X2—Y2=4, ] - Za “N — 6) Să se "construiască conica 4at=4eptp--Se-8y-H0 Va: 

— 24. V ! N R. Parabolă; Vârtul (£. =) ecuaţia! axei i 106 5y—4>=0; 0; vi 57sX- ÎN 
7) Să se discute natura 'conicei : ai - SS 

(a—1)1-4-28aj aFip-2a-2aat1)0, | SA 
a Şi f fiind coordonatele unui punct din plan. . 

-R. Avem 5=—(a2 -A—1), A=(at-1)(202-+-2p2—1); Să construim dreapta L+FI=0 şi cercurile +=, 20?-4+2pP=1 (Fig, 95). 

    

  
  
      

        
  

Regiunea | ș al 2a22p2—1 A | carea] DE | - 
i i + + — — | + |. Elipsă imaginară. Bă II + +. +. + — Elipsă reală, :. 

III — + + +] — Iperbolă. + pa VI — | — + + Iperbolă.: | 
Pe cercul 22-4-2y%—1==0, avem A=0 „50, două drepte. imaginare; Pe cercul ap —1=0, parabolă, Pe dreapta 2-+1=0, avem A=0, 5<0, două < 

_
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o :(D) y ” ' drepte 'veale concurente. În punctul 

A(—1, 0), A=0, 3==0, două drepte pa- 

ralele ; cum AF—D2=—204-|, înlo- 

cuind pe n cu —Î, avem - 

AF—Dt=—1<0, Ă 

—L dreptele paralele sunt reale. . 

E 8) Se dâu două drepte OA şi OB 

'şi un punct P în planul lor. O secantă 

variabilă ce trece prin P le tae în Q 

| şi R. Perpendicularele în Qpe OA şi 

-R pe OB se tae în M. Se. cere locul 

. 
__ geometric al punctului M. Să se discute 

«natura curbei după poziţia punctului P în plan. .. 

   

  

Fig. 9% 

“R, Luăm axe Oz şi Oy, OA şi perpendiculara în O: P(a, 8). Ecuația 

-secantei variabile este y—B=NMr—a); ecuaţia dreptei OB, y=ar. Locul este 

„curba de ordinul al doilea are ace —ela-t-ap)-y(8—aa)=0, 
o iperbolă. Ca să 

reprezinte două drepte, trebue că P(a, 6) să aparțină dreptelor B(aa—8)=0. 

'9) Se unesc două puncte fixe A şi B cu un punct M variabil at unei” 

drepte (D). Perpendicularele în A şi B respectiv pe AM şi BM se tae în N. 

„Se cere tocul îui JI. 
i Da 

R. Ata, 0), B(—a, 0), (D)=Az+-By-4+-C=0, 
MG, n) Ax+-Breţ-C=0. Se 

„elimină A si p între această ecuaţie şi acelea ale perpendicularelor. Se ob- 

+ i „ “ţine Ba—Acy+-Cy—Ba
=0, o. conică: ce trece prin A şi B. Dacă A=FO, iper- 

”  1bota, Când A=0, parabolă. Două drepte, când B(A2a2—C2)=0. 

" 10) Se dau punctele B(0, a), B'(0,—a) şi un cerc, a24+-y2—R2=0. Se 

| | -uneşte un punct M al cercului cu B, care tae pe Oz în A. O fiind origina, 

să se afle locul geometric âl punctului de intersecţie al dreptelor OM şi B'A. 

R. Mia, 8, a2-+-g2=—R2, -Se elimină-a şi £ între această ecuaţie şi acelea 

„ate dreptelor OM, B'A. Se găseşte AP (a? —4R2)y2-- AREay— RAO. Dacă 

--a>2R, elipsă; a<2R, iperbolă ; a=—2R, parabolă. - Sa 

;. 11) Să se afle tocul geometric al centrelor conicelor gre —2y-(20yA- 

y2—20-+-1=0, A fiind, variabil. - | i 
- 

R. Se elimină A dintre ecuaţiile Oro, o; se obține a24+2y+y—     120, două drepte.” 

„-12) SĂ sei afle locul centrelor conicelor ze 
Byry-eyp—aly = 0r E 

" variabil. . a i] Nei , | | A 

- 

“ . Rimperbola 2ar2-4-8ccy-6y:—4ai—1ay-t-26
*=0. în 

13. .Să se discute natura conicei apoap
e 2yhatr 0. Z 

DAF pl 
.. o - . 

o R, ACB), p=A20— DA, (Apar 
DOI), 

3 

N.



  

  

  

  
  

  

    
  

  

  

        

A | 5 | A I(A-+C)A]| D2—AF Natura conicei 

| — | — |. +] merbolă. 
24 = ———— — Iperbolă echilateră. 

— | -+ + Iperbolă; . 
1 —|—0 - —| Două drepte reale concurente. 
2 — Da — | + Iperbolă. 1—V5| |. | 0p-— 
a] = | | Iperbolă, 

0 |—0—j- Parabolă. 
+ — — Elipsă reală. | 

E 3 0 Două drepte secante 'imaginare;. Va + q 2 _| Elipsă imaginară. 
auko 0—|--— „Două drepte paralele imaginare.. 

" — — Iperbolă, 
I-+-V5 [0 

2 e — + lperbolă. : 

„eo -     
“14). Să se discute natura conicei a?4-282:y — (a-—2)92-F20-4-2y4+2=0,, (2,3) fiind coordonatele unui punct din plan. . -. : R. AC—B?=—(02-+f2-—2a); A=—2(024+f?—2a—84-1). Construim cercu=. rile (C)=a2-+-y2—20=0, (C'jz2+y2—20—y+1=0 (Fig. 96). Avem tabloul 

Poziţia lui M(a,8) * Natura conicei 
Interior lui (0)... Elipsă, imaginară ; 
Pe (C'), afară de A. . . Două drepte secante ima.. a " ginare; ! N 

“În punctul A... „+ Două drepte paralele ima-. ” , ginare; ” 
Exterior lui (C?), interior . 

lui (Ch. cc... + Elipsă reală; . 
Pe (C), afară de A... Parabolă; 

"Exterior lui (C). . . . .Iperbolă. 
15). Să se afle locul centrelor conicelor D-F-2AZy-FA92— 2425 —2y-FA=0,.- şi să se distingă pe acest loc punctele ce provin din centre de elipsă sau. iperbolă,: A : : ” ! 

  

e Fig. 9%. 

R. Locul centrelor se obţine eliminând A între ecuaţiile My—1)ha=0, Mz+y)—-1==0, şi se obține (2-F-1)(2+3y—1)=0, două drepte. Se rezolvă ecue 
aţiite centrului şi coordonatele lui sunt — = pi aa în funcţiune- de parametrul A. 10, Se vede câ a variind de la —oo la 0, ecuaţia dată re-. - prezintă iperbole. Valoarea 1=0 dâ o parabolă cu centrul la infinit pe Oy. 2% Apoi A variind de la O la 1, avem elipse. Valoarea A=l dă o parabolă,. care se reduce la dreptele coniundate (2-+y—1)?=—0, centrul fiind orice punct al dreptei 2-+-y—1=—0, 30, Dacă a variază de Ia 1 la 90, avem iperbole. Pentru, a distinge care părţi 'din locul centrelor corespunde la centre de elipse, iper-. - bole, etc,, se construeşte curba 

a 

  

4 
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Zn pg Ne E
 - —R+hi. pp a ” 

” 
= y= caii . .. 

, AN Pc), SRI pa n. 

:pentru-A variind de la —co ta 0; apoi de la O la! 1; în fine, de la 1 la co: 

Pe acest exemplu simplu, este uşor de văzut că dreapta 2+-y—1==0 

seste locul centrelor parabolei corespunzătoare lui A=1; că porțiunea KE din 

- dreapta I=—1, —oo<y<l provine din centre de 

iperbole; că partea CF, z=—l, y variind de la 2la. * 

oc, provine din centre de elipse; în fine că partea 

 CK, e=—1,:y Vațiind de la 2 1a 3, provine din cen- 

. +re de iperbole: (Fig. 97). 

.. In orice chestiune de acest îei, problema se re- 

zolvă astfel. Se calculează coordonatele centrului, 

r=f(a), y=900, A fiind parametrul variabil din ecu- 

„aţia conicei. Se vede apoi din tabloul cu discuţia 

"Fig. 97. naturei conicei, care sunt intervalele în care trebue 

'să rămâe cuprins X ca să reprezinte elipse, iperbole, 

parabole, ete. Se construeşte, cum vom vedea mai departe, curba z=f(), 

Y=9(0), făcând.pe X să varieze în intervalele: :de mai sus şi avem, astfel, 

ramurile curbei locul "centrelor, z=f), y=g0h), care provin din centre de 

*elipse, iperbole, etc. Ma - 

  

t 

  

Z Proprietăţi generale ale conicelor.: : 

e i | Tangente: i 

"88. Intersecţia unei. drepte cu o conică. Ecuația “omogenă 

. i i . , v 
a unei conice este oa. au o A a, | 

4 , 4 i 

00) fac, At 2Bay + Cyer2D + 9Eya- F2=0. 

"Ecuația conicei în coordonate carteziene obişnuite; (x,:y), se 

obține! din ecuaţia precedentă, făcând z=1.: i 

Sa consideri drâapta definită de : punctele Mila, Wu 2) 

Ma(2c2 "2 23). Un punet al acestei drepte are coordonate de forma 

0 ema pa Zita. i , 

A găsi punctele de intersecţie ale dreptei, MM cu conica (1), în- 

semnează a găsi valorile „Jui'Î) corespunzătoare acestor puncte. 

“Scriind că punctul ale cărui coordonate sunt date de expresiile (2) “ 

„se află pe conica. (1), rezultă 
a 

pestă Pa artă) PG Ja 2 
aloe Pg Letea, | fos ez=9e 

Această ecuaţie fiind de gradul al doilea în ], ne dă două 

-valori,: X și: A”, pentru A, „deci. două -puncte. de intersecţie | " 

xbă!X2 pir! Ya Zita; xp AIXz uta tza i 

are dreapta MN2-cu-o conică. oarecare... i
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SA. 'Tangenta întw”un punet al unei conice. Fie Me poa) 
un punct, al „eonicei. (1), deci 

Axa Ya 21)= O: 

Fie Me, y, 2)'un: punct oarecare (Fig. 98) al tangentei în M, la: 
„conica (1). Pentruca dreapta M,M să: 

Muma) fie tangentă în M,, trebue ca şi cel: 
„de al doilea punct de 'intersecţie al. 

„....ei'eu conica să se confunde cu M,. 
Maia) Un 'punet oarecare al dreptei MM: 

are: cordonate de forma 

x ax, pă, “zahăz. 

Scriind că acest punct este pe conică, urmează 

Prhăa, ptyi aia) = 12, riza 9f Da SA +29 of = 0; 
Av Yv 2)= 0. . 

Această ecuaţie admite rădăcina 1'= =0, care corespunde punctului, 
de intersecţie Mu Y1-21). Pentru ca MM să fie tangenta în M, trebue ca și al doilea punct de intersecţie să se confunde c cu 'M,. deci și cealaltă rădăcină pentru A să fie nulă, adică - 

| Of 8 fo. 
(4) : ia “ax 2x75, tza =0. : e Ma „Dei; .pentruca M,M să fie tangentă în M,(x,, Yu 2.) la conica. dată, trebue ca coordonatele unui punct oarecare M al. acestei tan-. gente să verifice relaţia (4), 'care este ecuaţia tangentei în M 120) la conica, .f(x,y,2)=0, la care trebue adăugată relația AxYuz)= 0,. „Care exprimă că punetul este pe conică. Se poate vedea că „ecuaţia. tangentei se mai poate serie: Ă e forma 

of of N Na vota ta; =0, | Ă, 

se vede că; “ecuaţia acestei tangente este- 
AA xi-E By Dai) + (Bt: Cypi-+ Bz 2)-a(Dr+- Ey Ba)= =0,. sau, în coordonate carteziene (x, y) 

  

Fig. 98. 

Desvoltând ecuaţia (4), 

, 2=l, a=1, 

AFI) Eye =0, care se mai poate serie - : 

Ai FOC): Cn Da: +) 0 0, cărei formă este strâns legată -de aceea a ecuaţii conicei,. 
A Bay POP 2Daeoy- po, - 

ma
 
a
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- Exemple, 4). Să se scrie ecuaţia tangentei la conica 

E | „ a2—20y42pP—a4-8y—3==0, | 

întrunul din punctele unde _tae bisectoarea întâi a axelor de. coordonate. 

> Ecuația 'bisectoarei fiind y=i; labscisele punctelor de intersecţie ale conices 

: cu bisectoarea sunt date de ecuaţia A : 

a —2a72-+2a2—a0-+3x—3=—=0, g2--20—3=0.. 

Avem D=1, 0", deci punctele de intersecţie au coordonatele (î, 1), 

(—3,—3). -Să scriem tangenta în punctul (1, 1). Să aplicăm formula (4). Făcând 

ecuația -conicei omogenă, avem - CE Ia 

" feo, y, 2000 — 22 y-F2yt—ra3ya—329=—0. 

Ecuația tangentei este —- - Ă 

| - 
af.,: 0f',„29f.- 

| - ă 
E IL z=— = „ =— =0, 

- E = Bz, td, t Oa , e E 

(2, —2y; —20y (—22,-+-4y; 1-32 H-a(— Lu -9y, 1—624)=0. 

Inlocuind 21, Vl 25, ecuaţia tangentei în (1, 1) este —5y-F4==0. 

)- Să se scrie ecuația iperbolelor echilatere, care trec prin origină și sunt 

, tangente în origină dreptei y+22=0. Ecuația unei iperbole echilatere ce trece 

! prin origină este de torma (A-+C=0) 
SE 

| g2-2Bay—y24-2Da4-2Ey=0. 

Să scriem că tangenta în origină la această conică se confundă cu y-ţ-2r=0- 

Dar, tangenta într'un punct (7Yuz) fiind. | | 

pr că ya sgb=0, mt Byk-Da)-hylB yet aDert-Eyd=0, 
. 

„Vei 

. . 

să înlocuim pe 290, z=z>l şi avem 

Dr+Ey=0, 

adică, ecuaţia tangentei în origină la o conică este aceea formată de grupul 

termenilor de gradul întâi din ecuaţia conicei. Scriind că Dr+Ey=0, 4-20 

, "reprezintă aceeaş dreaptă, urmează: | -: ” 

| 
* D_E 

. i | RE i | Z=T» D=2E, , 

aşa că ecuaţia iperbolelor echilatere este 

24-0Bary—yP-+4Ez+-2Ey=0, 
B si E fiind arbitri, —. 

i E 

| | S5. 'Fangente “duse 'dintrun punct exterior. Fie Mers?) 

]; - o | M(z.y.2) „un punct dat (Fig. 99) și M(z42) 

7 „un punct oarecare al unei tangente 

(zi y 2) duse din M, la conica: for,2)>=0ie 

Ecuația care dă valorile lui X €o- 

__respunzătoare punctelor de. inter-:- 

secţie, 

    
      pd; VĂ, Zi 

. 

| E - Fig. 99. : 

i N „_„id/dșeptei MM cu conica, este 

r pr? 2 E& . î Y , . | | 

| - ţ , Pa Ia : 4 Ă , , / . Z „e 

4 II e DOW he. 4 K.



A
 

136 

| [of af af a (5) d2fla, VĂ 2) rvg-+ ee) nau Yv 2)=0. 

Pentru ca dreapta MM să fie tangentă la conică, trebue ca punc- 
tele. de. intersecţie să fie confundate, adică ecuaţia (5) să aibă Tă- 
dăcinile 1', A”! confundate, deci -- Se 

[20492 422FPoafte up, va 6) .. a [zarul 3] af, Wa Yu 1) 

Aceasta -est6 ” ecuaţia 2omună' a celor două tangente duse din 
Mia, yu 2) la conica f(z,.y, 2)=0, | 

, - Exemple. 1). Să se afle ecuaţia taugenielor duse din punctul (1,1) la conica 
102-1-29,9—1==0. Făcând ecuaţia omogenă, avem 22--2y9—22—=0, Ecuația comună | a tangentelor este dată de (6), 4 (aoeor-t-2uyyi— za)? =4(22-4-2gp— c9(a0?--2yi—?), 
Făcând ay, ==, ecuaţia comună a tangentelor este: | ps 
(-F2y—1)2==2(94-2p9-21), 0-23 ay 1)=0, (0-13) —4y(7—1)=0, (2—1)(2—4y+3)=0, astfel că 'ecuiaţiile tangentelor duse din (1,1) sunt 2-—1=0, DATI, ec i a —— 
2) Bă se afle locul piutetelor_€ de unde se. pot _ duce la o conică_două_tan- —. gente perpendiculare. Ecuația conicei fiind î(, y, 2)=0, aceea a „tangentelor duse din Mitzr->-a.) este (6); făcând 2=—a=1, aceasta ecuaţie devine | 
[Azi Byk D)+ Be Cyrt-E)-F Dezi-Eyt-F=(Acz,2-F2Boay-Cy2-t 

2Dizi-r Ey PXA-z0-2Bzy-+-CyP-+-2Dp--2Ey4-E). 
- Transportând axele paralel cu ele inşi-le, în punctul de intersecţie al acestor două drepte (centrul conicei redusă la aceste două drepte), ecuaţia acestor două drepte, față de noile. axe, se. reduce (No. 79, observare) la gru- pul termenilor de gradul al doilea, : IN A „ X (Acer Byit DP-+2X YA Byr--D (Bee Cye-E) Ye(Bz4- CER (Oi FoBoapet Cye-2Dei2EyHENAX-F2BXY- CV Ca să fie perpendiculare, trebue ca suma coeficienţilor lui. X2 şi ww să fie | nulă, adică e 

(6 Bys-FD)'—MAzit-F2Brig- Cpt4-2Dez+2Ey--F-HBu+-CyE) —C(Aze-k2Bz,yt-Cy2--2Da--2Ey4-E)=0. C i Se vede că locul geometric al punctelor Ms, yu 2) este 

„Sau . 
p- ca 7 EDP HOT CIrER-(Ar-Cazeibay-Cit-aDatory-pr)0,. 
GP MBEZAC) po, Deci, în cazul elipsei sau iperbolei (B:—AC=+0),/ iar în cazul parabolei (B'==AC), locul este o «cercul: ortoplic, sau al lui. Atonge. Ri 

locul-căutat este un cerc, 
dreaptă, Acest cere se zice 

| e Ecuația. tangenţială a unei conice. Noţiuni de coordo- nato tângenţiale.- Să exprimăm că dreapta 
(7) UL v-a = 
este tangentă la conica. o Ia Sa
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A 
N 

A 
aviz te 

_ ae 
Pain 5 

ru Cu u Ji IX = - Exp ep 

| Pentru aceasta, e destul a exprima că există pe conică un punct 

Mica Vas 20 în care tangenta se confundă cu dreapta dată. Cu 

alte cuvinte că dreapta - 

oglrvalrzg 2-0, Azi vu 20) =0, 

-este echivalentă cu dreapta | 7. Deci, trebue a găsi O , valoare di- 

„ferită de zero pentru A, astiel în cât să avem 
: , N | 

„8f8£ of pa 

"Ba _în_2ao_a (era) /[ 

, i Li po VW RI - : , 

De unde: | ; Li ; ; Ma 

af 3. 9f_ 2f_ 
-(8) 3 Dap DA Dyp 2A0 - Zau 2, 

.sau Sa = A 

(9) E [“Azzu-t Bit Dau —du=0, 

| Bazat Cat-Ez—ăv=0, 

d DasrEyirt Bz d0=0: 

- "Dar, aplicând o opine a lui Euler “asupra funcţiunilor omo- : 

„gene, avem 
| 

oa 9f ap Bare: 
2flz Vis, ez) Za roy "dan, e 

“Tinand seamă de (8), obţinem 

“2f Ji output 
zei, 

fezi Yi 20= = Mazu-t write). 

Insă punctul Miz Yi 2) fiind pe conică, urmează Azi vu z)=0 

şi cum A=F0, rezultă 
| [ 

0 | ă azi tapozr0. 

Vom avea condiţia careo exprimă că dreapta za -ttuz=0 este 

„tangentă la conica dată, eliminând -pe. Zis Yi 2 3 între ecuaţiile 

-omogene % şi (10). Deci 

—. 
. 

(UD 
a B.D, 

o BCE 
alu 0,0) — DEF 

= 

u VW 0. 

" Această ocuaţio : se zice ecuaţia tamgențială a, conicei fa, y, 2)=0: 

Insemnânăd cu.a, b 6-d & f..minorii determinantului
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A BD 

A=lB C E], 

DEF 
- adică - | | | 

a=CF—E2, V=ED—BE, ec AF—D2, d=BE—CD, e=BD-—AE, 
d F=AC=B2 N 

ecuaţia: tangenţială a conicei fa, vy, 2)=0 se poate serie 
(12) pe, o, 20)==au2-2buv-ţeo2 4 2duwv+- 2eww-+ fu2=0.. 
Deci, dacă dreapta ux+-vy-k+wz=0 este tangentă la conica f(,y 2)=0,. 
„avem (u, v, 0)==0, iar coordonatele puncțului de contact sunt date. 
de ecuaţiile (9); | | 

Să presupunem A=+0. Rezolvâna ecuaţiile (9), găsim . 

AL0p „Alde „ Alo) 
A2 2w” W=a3 Qu?"1 A28 2w 

Deci, coordonatele punctului de contact, afară de un factor COns-- tant, sunt 

„09 ap ap (3) N du ' Ov? 0w e 
Invers, fiind cunoscută ecuația tangențială, 

(14). pla, v, 10)==au2 + 9buv + eu? -+ 2duw + 2evw+- fu2=0, 
a unei conice, să găsim ecnația ei punctuală, fix, y, 2)==0. Pentru. aceasta, să considerăm un sistem de valori (4, v, 10) care verifică. ecuaţia, g(u, o, 25)==0 şi fie | 

(15) u-hoykwa=0 , ! | 
dreapta corespunzătoare tangentă la curba f(x,y, 2)=A2+ 9Bxyk +.=0, a cărei ecuaţie o căutăm. Tangenta la curba f(x, Y,2)=0., - întrun punct (27121) fiina Pa 

” 2f , 2f2F_: 
dai Yo, Fa: =0, , 

comparând Cu ecuaţia (15), urmează | | i 

x 

Za 
Oi _ dpi _ da _ș | ag 24 

- sau | 
| 

Pi Azi + Bpi+- Da, —93u=0, 

(16) . | Bi t+-Cy. + Ez, —2Av=0, 
Di +-Epi + Fa —23w=0,



  

189* 

la care trebue să adăugăm şi „: „i EEE 

(17) ” . aux Pra > i i - 

care exprimă că punctul (42) de contact este pe tocigenta (15). . 

Presupunând. 
AB D|- 

A=|B CE |=E0, 

IDE F 

să rezolvăm că ecuaţiile (16) în raport, « CU Xi, Yu Zu Avem 

_A l2p 1199 AL 2 - 

a du? Poză? îi 42%: 

Deci find dată conica a cărei ecuaţie tangenţială este piuv40)=0;" 

punctul de contact (ac Yu 2) al tangentei uz-truy-t0z=0 la această. 

“conică, este dat de | 4 

a _10p l2p 12%. 

(18) PE a ex 1 20u' Ph “dov' p2 1.9 dv. 

o fiind un parameţru oarecare, diferit de zero. 

Desvoltând aceaste „ecuaţii, avem 

ap-tbu-tdo= pn =0, 

Dudrev-rew—ppi=0, 

dute fo — pz =0: 

Eliminând pe u, v,%0 între aceste ecuaţii şi (17), se obţine 

a b d X | 

bee 
| | 

d e fa ” , ; 

| x pa 0] | E - 

astfel că locul punctelor. de contact (e pe 20) & tangentelor la. 

conica &(u, v, 0)=0 are ecuaţia | 
| 

aa dvd x| | Şi 

yieie 
y : . 

| o 7 |=0, 

(19) ae fai 
x. y..a. 0 

şi care se zice ecuaţia punctuală a conicei date. 

Deci, fiind dată ecuaţia tangenţială cola, v, 10)= O.a unei c0- 

nice, ecuaţia ei punctuală (19) se obţine eliminând pe www intre-



140 

-ecuaţiile (17) şi (18), adică 
lâp 1 109 _ 

3 du P% 3 du Ph ă ao 
Desvoltâna (19), se obţine - 

Ax2-+ 2Bxy-t Cy2+2Dxz+9Bys+-Rz=0, 
A, B,...F fiind minorii elementelor a, d,...f din determinantul 

pa, ux-toyt-wz= 0. 

a dd 

, A= b i Cc e 

d. «e: f 
Observări. |. O' ecuaţie de grâdul întâi, uutoyof102,=—0, în coordo- “nate, tangenţiale (u, v, 2), reprezintă un punct, (2, yo, 23). In adevăr, ecuaţia -dată, însemnează că dreapta uz-ruy-+w=0, ale cărei coordonate tangenţiale sunt (4, 0, 20), trece prin punctul de coordonate omogene (2%, ya, 20). De ex, "U-f-0-=0 reprezintă punctul de coordonate omogene (Î, 0, 1); u?-+u?=0, sau "(a-kio)(u—iv)=0, reprezintă punctele u--iv=0, u—iv=0, sau, în coordonate omogene, (1, 3.0), (1, —i, 0), adică. punctele ciclice, | și ]; +=0 reprezintă -origina; (0, 0; 1). o | Ii. Să considerăm ecuaţia tangenţială a unei conice, 

-(20) lu o, 20)=au?-4-2buv-Pev2--2d --2evw-ţ-fio=0, > o „9 Să allăm, cu procedeul de mai sus, ecuat punctuală .a conicei, . ha (21) f(z, y, ZA 2Bay--Cy%-2Dara--2E 2-+-Fat==0, 
A, B,.,. fiind minorii elementelor c 0. ..din ! 

aa “la:d a 

A= d. e el, 

d. e f -Dacă A:=0, forma cuadratică (20), g(+, 2, 20), se descompune în doi factori lineari, 
PR . | lu, 0, 0) S(au-ț-p0-Ppo) (aut gt0--y'e0). "Conica g(u, v, %9)=0 se reduce la două puncte, 

- “ait-F-Bv-Fuo=0, at B'u-ty'10=0, . ale căror coordonate omogene sunt (a, 8, », (a, By), Deci, dacă A.=0, co- -nica reprezentată de ecuaţia glu, v, 25)==0 se reduce la două puncte, - Să presupunem A=FO; Sa calculăm determinantul '. : AB o 3= AC-B:, Se: B c m -Avem, efectuând produsul determinanților, Da 

    

A Br. a.b d|. IA Bo | a. bd , - 1] b.c e-l=lg C..0o |. N e . 
. -B C . - - ... 

- - . N : d ce alde f D:E.1 d.e. r
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Aa4+-Bb4+-Dd 0 oo 

  

A-B| 
"LA= o . Bb 0! 

Bc|! p-- ete O 

Dar E - a h a 

j Aa--Bb-+Dă=An B-FCețEe=a e: 

Deci - :, , | 

A A.B | 

8 Mal, = af. 

        

Genul conicei date este cunoscut dacă se ştie semnul expresii AC—B"=A Ă 

Deci, din (21), dacă Af2>0, atunci AC—B2%>0, conica este de gen elipsă;: 

dacă Auf 0, conica este de gen iperbolă; dacă f=—0, conica este de gen 

parabolă. ri, . E . - ” 

„| Aplicație. Sd se arate că dreptele care se bucură de proprietatea că dis- 

tanţele lor d și d' lu doud puncte fixe A şi B verifică relația d2—d'2=k, sunt 

„= tangente la o conică. Luând dreapta AB câ Oz (Fig. 100). 

y şi perpendiculara pe mijlocul ei ca Oy, fie 

| az-boy-baoz=0 

z ecuaţia unei drepte din plan. Exprimând analitic con-: 

B(-a, 0) Ala, 0). diţia geometrică, avem , 

Fig, 100. | (au+uP (—autuk pe: 

    

Ba „u2-țu2 

sau R2(a2--v2)— 2aait0=0. 

Ecuația tangenţială fiind de gradul al doilea în raport cu (0), reprezintă. 

o conică şi anume O parabolă, căci !)=0 (lipseşte termenul cu w%). Deci 

dreptele considerate sunt tangente la o parabolă. Ecuația punctuală.a acestei: 

parabole este - i 
! 

a bd 12.0 —a £ 

_|o 2 0 
bc e vy =0, y =0, 

de fs ia: 0 0 2 

e y 20. ay 2 0 

sau Si NE - 2 

i 
o 2 GQ 

| pe (+3 . 
SE 

__87, Noţiuni asupra curbelor întăşurătoare. 1. Să considerăm O familie- 

de curbe (C), f(r,y,A)=0, depinzând de parametrul variabil A. Fie (Cu) (Fig. 101) 

“curba corespunzătoare la o valoare determinată N şi (Cr=1) curba infinit ve- 

cină de (Cr) care corespunde la valoarea APA â parametrului, Insemnând: 

cu Mk unul din punctele. de intersecţie ale curbelor (Ch—) şi (Co), aceste: 

puncte sunt date de ecuaţiile în £ şi Ye | : - 

Rea p)=0, POATA >=0, 

sau de ecuaţiile. 
mega) a 

"Aa ArAN) LI — 

, | fiz,y )=0, Peace În =0, 

care, la limită, devin
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| of_ - (22) Petra) =0, pi =0. 
"Deci punctele Mr ale curbei (Ck) tind câtre anumite puncte 2 date de ecu- 
aţiile (22). Aceste puncte mr se zic punctele caracleristice ale curbei (Ck). | 
:Locul. punctelor caracteristice mp, când A sau curba (Ck) variază, se zice 
„curba înfășurătoare (E) a curbelor (C), . 

- Curba (E) are o proprietate interesantă şi 

anume este tangentă la fiecare din curbele fami- 

lii (C) respectiv în punctele caracteristice ale fie- 
cărei curbe (C). In adevăr, fie Mc un punct de 
intersecţie al curbelor vecine (Cr—a), (Cr), să 

" considerăm punctul Mx+4- vecin cu ME şi care 
este la intersecția curbei (Ck) cu curba (Cre) 

„infinit vecină. Când curbele (Cn—:) şi (Cr) tind 
câtre curba (Cr), coarda MrMr+ tinde către 
tangenta în punctul inx al infăşurătoarei (E), care 
este locul punctelor limită ale punctelor Mr. Dar 
MkMri fiind coardă şi în curba (Cr), va tinde, 
la limită, către tangenta la curba (Cr) în punctul 

„limită al lui Mz, adică în x." Deci, curbele (Cr) 
şi (E) sunt tangente în punctul caracteristic uk. | | | Aşa dar, curba (E) este întăşurătoarea curbelor Fig. 101. E (Cr). 

Exemplu. Să se atle Înfăşurătoarea dreptelor 
| (1-—A292-F2ay-Fa=0, 

“A fiind un parametru variabil, . . 
Va trebui să eliminăm pe A între ecuaţia dreptei şi derivata sa în ra- “port Cu A, . 

  

în —2A0f-2y-k20a=0." 
— a Lc. POR î aa De unde = pe care înlocuind-o în prima, si înlăturând soluţia z—0=0, 

avem 
| 22 p—az==0. 

Deci, întăşurătoarea acestor drepte este un cerc, 
II, Observare. Dacă avem de găsit întăşurătoarea unei curbe variabile, (23) Sa A, 9, A n)=0, | a cărei ecuaţie conţine doi parametrii A şi u, legaţi cu relația g(), )=0, acest Caz revine la precedentul, căci se poate considera u ca funcţiune de x, de- îinită de ecuaţia Jă, n)==0, După regula pe mai sus, pentru a găsi întăşu- “râtoarea, trebue a adăuga la relaţia f(z, y, 3)=0 ivăta i ii 

(03) aia A relaţia (2, 9,3) , pe derivata în A a ecuaţii 

Of 0fdu__ 2 d £ e Leo. | 24 , dr = 
Dar, din ă, H)=0, avem  - : - Pa 2 , 2 “ 

" 09 1 Q9du. -: | „i Afâa 
-de unde scoțând pe SE şi înlocuind în (24), găsiri | 

4 

E. 

: Gu 

>p da dp 
7 

.. DA „2 / A | Da DA 

- 
mu
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v , 

| ofoa _9f9o_ 
(25) i EAQu aa 

7 Se obţine deci ecuaţia întăşurătoarei, eliminând pe A şi u între ecua- 

II — n ai 2f 09 __2f09_ , 

țiile fix, yd n) 0. să, u)=0 ŞI (25), 3 GI Da 20. V 

E . . 
vs. . . . . 

VL. Ca aplicație, să ne propunen_a. găsi ecuația. punciuală a unei conice, * 

cunoscând ecuația ei! tangențială, Pentru aceasta, île 
i biti i pe . A Ap IO _ 

(26) g(u, 2 apr 2bne ro + 2duagt demo fo 

ecuaţia tangenţială a conicei.. Chestiunea_revine. a _arăta_Că_ toate _dreptele 

“ut Puywz=0, ale căror parametrii (coordonate tangenţiale) u, 7, 0. verilică . 

ecuaţia (26), sunt tangente la o conică a cărei ecuaţie. punctuală se caută. 

"Deci, trebue a găsi. înfâşurătoarea —dreptelor 

-(27) ” . uce-boy-bioz=0, 

“când &, v, 10 verifică ecuaţia (26). Deşi sunt trei parametrii, u, v, w,' de fapt 

sunt numai doi, căci se poate presupune unul diferit de zero, de ex. w-F0; 

_acest coeficient poate fi considerat constant şi deci rămân numai doi para 

metrii, « şi v (w=1). | . 

Scriind ecuaţia (25), în cazul nostru, avem 

09 09 _ 

Sa 
* Du — You =0, 

:sau . | 
« 

i - L _ UL 

(28) . | da da 

“Dar, din (7), u-huy=—ba, iar după teorema lui Euler de la funcțiunile 

-omogene, avem E | 

29, 09 1,09 n 09 ya w92: 
ua A+ Zu roz 29 v, 10, | uz —v Zu ve 

“Relaţiunile (28) devin. 

sau 

(29) „Dada "da 

Ă “Deci, punctul de contact (x,y, 2) al dreptei (27) cu întăşurătoarea sa veriiică 

ecuaţiile (27) şi (29). Egalând rapoartele cu Zoo), aceste ecuaţii se pot scrie 

| | au-tbu-Fâo—p20=0, 

po pi ” Du-țer-ken—pY =0, - 

du-bev+-fw—p?7 =0, 

„- Lu-tyrt-zW =—0, 

: Eliminând pe u, 7, %, p între aceste ecuaţii, obținem
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b d a 
ad 

b cc ey 
Si =0, 
d e f az 

& y ss o 

nicei căreia îi se cunoaşte ecuația tangenţială. 

care este înfăşurătoarea dreptelor considerate, sau ecuaţia punctuală a co-- 

O). „Pol şi Polară.. 

88, "Polara unui punct. Să ducem printr'un punct fix P(zevz). 
o dreaptă variabilă ce tae conica dată (Fig. 102) în punctele M/ şi 

Pav 2) în raport cu M' şi M”. Polara punctului    
locul geometrie al punctului M când se- 
canta PM se rotește în jurul lui P. 

oarecare din plan. Valorile lui A cores- 

conicei f(zy,2)=0 cu dreapta PM, : 
Zr, yițăy, Zita, 

Fig. 102, 

sunt date de ecuaţia 

fiti, tău, 2-+22)=0, 
2 Of 2f s30fm ion (D) e fenrraleza val -+22[)- neuen) 0 - 

Pentru ca M să aparţină polarei lui P, trebue; ca P şi M să. fie conjugate armonie în raport cu M' şi M” 
sunt | | A 
Matiz, paru, zu '2), Maria, yu, 2142) A și A” fiind rădăcinile ecuaţii (1). Dar,- aacă P şi M sunt conju- - gate armonic în raport cu M” şi M”, invers, şi M! Și M” sunt con-. jugate armonic în raport cu P şi M 
diţia X'-+-A”=0, adică 

» ale câror coordonate. 

„ Ceea ce se exprimă prin con-. 

Of au AF 2F_ 
“a, FV orz dap 0 

care este ecuaţia polarei punctului P(ziWfi21). Această/ ecuaţie a. , - . 
/ polarei se mai scrie şi sub forma z, fai | „0 Oy. lara unui punct față de o'conică este o dreaptă. 

Po 

M” şi fie M conjugatul armonie a lui P- 

P în raport cu conica, considerată, este. 

Pentru a găsi ecuaţia polarei pune-. 
tului P, să notăm cu M(z,y,2) un punct. 

punzătoare punctelor de intersecție ale. 

2 Of 
Ira ZL=0, Deci, -po= |
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Presupunând că secanta variabilă ce trece prin P ajunge să 

fie tangenta PT la conica. (C), punctele M' și M” de intersecţie ale 
secantei cu conica se confundă cu. punctul de contact T, iar con- 

jugatul armonic M al lui P se confundă tot cu T. Deci, polara pune- 
tului P trece prin punctele de contact ale tangentelor duse din acel 

punct la conica dată, iar, în cazul când punctul P este exterior 
conicei, polara se obţine unind punctele de contact ale conicei cu. 
cele două iangente duse din acel punct la conică. | 

Ecuația polarei punctului P(zu21) seamănă cu a tangentei, 
numai. că în cazul tangentei punctul P este pe curbă, ceea ce se 

poate verifica și geometric, construind polara punciului P, care, în 
caz când punctul P este pe curbă, polara devine tangenta: în acel 

punct. - A 

"89. Polul unei drepte. Am văzut „că orice punct P are o 
polară (D) în raport cu 0 conică. Punctul P se zice polul dreptei 

(D). Se poate propune problema înversă și anume, fiind dată dreapta, 
să se afle polul acestei drepte. Fie . 

(2) - Sa tao -kaii=0 

ecuaţia unei drepte! date şi să însemnăm cu Pava) polul acestei 

drepte, adică punctul a cărui polară, +. i CI 
Y 

ÎN „2f of, 2f: | 

| dz tv în 2 02 =0, - Sa 

trebue - să fie identică cu reapa (). Deci m ce 

U ww: |: . ” | : 

îi 2 Oz, a Ea ERA i 

A pei . IEI dia i. > 

a Aa By Da —pu=0, 

(8) | "Bai Cy + Ez —puy=0, 

” Dezit Eyy+ Pay = pro =0. . 

Acest s sistem ag ecuaţii. lineare în raport cu “zuza, admite soluţii 

determinate dacă determinantul necunoscutelor 

sau, rezolvând, . 

| o. “LA BD | | 

eg DE Fii tc ua 

este diferit de zero Prin urmare, dacă 'o conică nu se reduce la 

două drepte, orice” dreaptă” âre un Bob ale cărui coordonate (cuva) 
se. cbțin rezolvând ecuaţiile- (3 ii a 

A isi - IAN . . . Și EI) ş . 

A, Abramescu. — Lecţiuni de Geometrie: Analitică. ' 10
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Dacă A=0, să presupunem că, determinantul 
A 

B C 

pe care să-l luăm ca, determinant principal. Pentru ca sistemul (8) 
să fie compatibil, trebue ca determinantul caracteristic să fie nul, 
-adică a 

= AC— B2-+0, 

  

AB pu: 

B Cpv |=0, 
| Să DE pw | 

Şi cum p=0, aceasta exprimă că dreptele 

Bz + Cy+ Eaz=0, 

Uz -- vy 4 1vz=0 

t 

sunt concurente. Dar, Az+ By+Dz=0, Br-+Cy+Ez=0, în cazul 
A=0, ne dau centrul conicei f(z,y,2)=0, care este punctul de inter- - “secție al dreptelor la care se reduce conica f(z.y,2)=0. Deci, când conica se reduce la .două drepte, pentru ca dreapta, să aibă un pol, trebue să: treacă prin punctul de intersecţie al dreptelor din care este formată conica. Presupunând că cele două drepte la care se reduce conica Az,2)=0 sunt D, şi Da, că. dreapta D al cărei pol P se caută trece prin intersecţia dreptelor D,, D2, polul Peste un punct oarecare al celei de: a patra rază a fascicolului armonie for- mat cu dreptele DDD. | | Să 

Observări. |. Punctele de contact al unei conice fiz,y,2)=0, cu tangen- tele duse din punctul (ZuYv20 sunt la intersecţia conicei cu polara lui (2.,yuzi), 

a aa tva 20, | Ş 

II. Polul (2, Yu20) al unei drepte uce-P-uy-Fiwz==0" veritică relaţiile 
“ au _op ă (4) „OF OBE BF" 

Oz, Oy. dz e 
Dacă dreapta ut--yy+wz=0 este dreapta de la infinit, adică 22=0,. atunci trebue ca u=0, v==0, căci numai în aceste condiţii ecuaţia ut-huy-kwa=0, -se reduce la z==0. Egalând primele două rapoarte (4) cu ultimul, urmează 

Of —0.0f.— 
Ox, 0, Oy, =0, 

"ceea ce probează că punctul (2, Y12i) este centrul conicei. Deci, polul drep- - -tei de la infinit este centrul conicei, | ' Ă
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oo. Proprietăți. 1. Dacă un punct M descrie o dreaptă (D), 
;polara punctului M trece prin polul dreptei (D). In adevăr, fie. P 
polul dreptei (D) şi M un punct al E a i 
-acestei drepte (Fig. 103). Punctele M 
și P fiin conjugate armonie în raport 
„cu conica, polara lui M trece prin : 
punctul P, | 

Demonstrația analitică se face ast-. 
"fel. Fie (24,12) coordonatele punc- -- 
“tului P. Polara sa (D) are ecuaţia 

af af af “ 

“zi tVoyt2 aa0.! 
-care se mai poate scrie... N Aa | 

Of, 9f 2/ : 24 arty tai 370: 

“Fie M(22y2-22) un punct al acestei, drepte, adică 

fu, fu 2f_ Li Gaz "FE dzp0: ” 

  

“Din această relaţie se vede că polara, punctului M(2,%2;22), 

“e Luu az _o 
“ da tY ya 2 dz 0 | 

“trece prin punetul P(zusynz). Deci, când un punct descrie o dreaptă, 
_„polarele acestor puncte se învârtese în jurul polului acelei drepte. 

II. Reciproc dacă 0 dreaptă; trece printr'un punet fi, polurile 
“acestor drepte se află? polara punctului fiz. In adevăr, fie (D”) o dreaptă 
-ce trece prin punctul fix P și fie M polul dreptei (D”). Punctele M 

” “și P fiind conjugate în raport cu conica, polara punctului -P con- 
“ţine punctul M. m zi 

În mod analitic, demonstraţia. s6 face astfel. Polara, punctului, 
:P(zy121) este i of Ă £ P ui 

! | Of ,„0f_ 
a Păi ay? da 0. 

“Un punct M(a2,9/2,22) al acestei drepte verifică: relaţia 

aa Fra fra 2F20 a 2Ff a 2f a Of 
2 dz t%20y, ta dz, 0, “i Dati ya t2 dz 0. 

-care arată că polara punctului. M(acatyai22), n 

| 32 2 270, 
dată t? dap 0 2y2 

10
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Sau altfel. Fie auc-ţ-uvy-t-wwz=0 o dreaptă (D”) ce trece prin 
punctul fix P(auyu2z:). Avem . 

, uz-Foyi tz =0. , 

Coosdonatele (0oyoz3) ale polului dreptei (D”) verifică relaţiile 

î of. 2f of Of 2 
_2ya_ da d 3 hote iz 

a vw 20 OUT FU rwz 

Numitorul ultimului raport fiind nul, urmează că şi numărătorul să. 
fie nul, adică 

of e, 2 | a 
* dr +hăptag la 

2 
dz 0 sau agora ar 0 

relaţie care probeaza că “votul M(a02,Y2,22) al dreptei (D') este pe: 
polara punctului P(aiYu+2i), 

z3 214 2 Ar. 
SA TZ az, 

aa Drepte conjugate_în n raport eu 0. conică, Dreptele 

| „tuya =0, tt days 

"sunt conjugate în raport cu conica fiz, Y, 2=0, când polui uneia seaflă pe. 
| cealaltă. Insemnând cu (2 Yo &) polul dreptei (24, 2, %W), avem 

ar 2r er - 
Os — Ore 02 2, 

A ”  Y w, 
sau - 

:  AzitByrt-Da—au=0, 

(5). . , Ș Bet Cy-tEz—x0, =0, 

E | j DarkEprtEzi —Aw,==0, 

Scriind că polul (zu, Yu 24) aparține dreptei (u,, v2, W,), avem 

(6) - a tati VaYr-Fiva2i=0, 

Eliminând pe i Yi, 2 A n ietalila 0 (5) şi. 6) obţinem 

A B.D 
(is au Pot 

: BCE. . 
(7) fa Dna „[=0, 

” D £ F : 

ă 2t2 z2 wa 0 

care este condiţia ca dreptele tau, 0, Wu), “ata, Va, m). să fie conjugăte : în n ra=. port cu conica. Această relație fiind simetrică în raport cu coordonatele tan-- gențiale (a, 2, 1), (242, vz, 2) ale dreptelor z-+-u,y-k- 20, 1300-FUy-Fw,2=0, urmează că, dacă polul uneia este pe a doua, invers d olul 
se află pe cea dintâi. , Nita io celei „dea doua.
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Relaţia (7) se mai poate scrie şi altfel. Presupunând! că g(u, 2, w)=0 
-este ecuaţia tangenţială, care ştim cum se obţine din ecuaţia punctuală 

„Ra, y, 3)=0 a conicei, relaţia (7) dezvoltată. este. 

(8) . ue ag mg 0, sau au tt Fa m îm 0 

Relativ la drepte conjugate avem următoarea i tat Două drepte 

-conjugate în raport cu. o conică sunt conjugale armonic în raport cu cele 00 

-tangente duse Ta conică prin punctul lor. de_întersecție,: Fie 

p. (D)=uz+u y-FW 20, (Duce, y-iz=0 

cele două drepte conjugate, între coeticienții 

-cărora avem relaţia 2 

a ge tu PL Ir, 

o dreaptă ce trece prin intersecţia drep- 

    

   

  

(DO+A(Da)=0, 
(uoeana)r-- (otrava y-- (va z= | 

-Coordonatele tangenţiale ale acestei drepte 

apa, Fes POPA 

Pentru ca aceasta să fie tangentă la conică, trebue ca coordonatele sale tan- 
„genţiale să verifice ecuația tangenţială a conicei, adică 

| I(tu-fanta, ie „rm, , 

(9) “9gluz e, „mol 3: Hu dv, CARI cp 20 tu m)0 

Insemnând c cu x, x! rădăcinile acestei ecuaţii, ecuaţiile celor două tangente 
-duse la conică prin punctul P de intersecţie al dreptelor (DD şi (D2) sunt 

(Doha (D2)=0, (Do-FA'(Da)=o, 

Pentru ca aceste drepte să fie conjugate armonic cu (D şi 0»), Ştim că 

X-FA'=0, adică. suma rădăcinilor ecuaţii NA să fie nulă, 

DI For ş pu, 02 

"Dar aceasta este tocmai relaţia care arată că Vi reptee (Do şi (D2), sunt con= 

jugate în raport, cu conica şi deci proprietatea este demonstrata. 

„Demonstrația: geometrică este imediată, căci, dacă Q şi R sunt respec- 
tiv (Fig. 14) polurile dreptelor.(D2) şi (D),. dreapta QR este polara punctu- 

lui lor de întâlnire P. Această polară. ştim că trece şi prin punctele de con: 

tact T, S ale 'tangentelor duse din P la conică şi. cum Q şi R sunt conjugate * 

în raport cu conica, diviziunea (TQSR) este armonică şi deci fascicolul PT, 

-PQ, PS, PR este armonic. Prin punctul P trec o infinitate de perechi de 
“drepte conjugate cu conica; în particular, când punctul Q se confundă cu 

T şi punctul R vine în.T; deci, dacă o dreaptă ce trece prin P se contundă 
-cu PT, și conjugata ei se. confundă cu PT, Aşa dar, -printre perechile” de
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“drepte ce trec prin.P, conjugate cu conica, sunt două perechi, ale căror- 

ambele raze ale fiecărei perechi se confundă, pentru prima pereche cu PT, 

iar pentru a doua pereche, cu PS. Cum, de altfel, este o reciprocitate între 

razele PQ, PS, ale fiecărei perechi, adică conjugata razei PQ este PR, iar- 

conjugata razei PR este PQ, urmează că fascicolul format de perechile de- 

drepte conjugate! cu 0 Conică formează un fascicol involutiv, ale -cârui raze. 

"duble sunt tangentele duse din vâr- 

ful P al fascicolului. la conica con: 

siderată. 

Triunghiul PQR se bucură de: 

proprietatea că un vârt al său este 
polul laturei opuse. Acest triunghi: 
se zice triunghi conjugat cu conica. 

Construcţia polarei unui punct P: 
(Fig. 105) în raport cu conica se face 
astfel. Ducem prin P două secante- 
oarecare PMM', PNN?. Polara lui P- 

Fig. 105. ! IE în raport cu Conica este aceeaş ca. 
, | polara lui P în raport cu unghiul 

NQN', adică dreapta QR. De aci un mijloc de a construi polara unui punct 
în raport cu 0 conică. Se duc prin P două secante oarecare PMM', PNN. 
Dreptele MN' şi M'NN se tae în R, iar MN şi M'N' se tae în Q; polara lui P- 
este QR. 

Se vede că triunghiul POR este conjugat cu conica. 

(3) * Asimptote. 

  

92. Când un punct al unei curbe se depărtează la infinit, se- VL 
se zice că acea curbă are ramuri infinite. Se zice direcţie asimpto-- 
tică o direcţie astfel că o dreaptă paralelă cu acea direcţie tae- 
curba întrun punct la infinit. Dacă o dreaptă tae curba în: două. 
puncte aruncate la infinit, se zice asimptotă. | - 

Am văzut că o dreaptă tae o conică în două puncte. Ne. 
propunem a găsi  direcţiunile . asirptotice “Şi asimptotele conicelor,: 

-Fie - NEI 
y= mn 

o asimptotă. Abseisele - punctelor de: intersecţie: cu dreapta „Sunt. | 
date de ecuaţia - 

Aa2-+ ABau(ma: + n+ Cm: pk-2Das+ 9EGm x 15)+-F20, sau 
” (D (A-F2Brn- Cr)? +20D+Ein-t- (B+ Cm) Cot On 4 E =0,. 

Pentru a vedea când această ; ecuaţie de gradul al doilea în, 
are rădăcini infinit de mari, să considerăm, în general. ecuaţia. 

AFP y= 0, o 
ale cărei rădăcini să le notăm cu, şi x “Avea 

T
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(eăeis=£)- Scriind ecuaţia parabolei în coorăonate omogene, 

15 

, n 8 Li n—l, (2) | Xa! = pe 

Dacă o rădăcină + sau x” este foarte. mare, atunci +'-4+-a'—»co, 

deci trebue ca &-x0. Deci, o ecuaţie de gradul al doilea, în care 
coeficientul lui 2, &, tinde către zero, are o rădăcină care tinde 

către infinit. Inpărţind relaţiile (2), avem : 

1,1 pap 
Ă , , 1 

Dacă z'->c>, atunci 0. Să presupunem că și a două rădăcină, 

2, tinde către infinjt. Atungi ZI 770 „deci D230, de unde ur- 

mează f->0. Așa dar, 'dacă coeficienţii lui 22 şi ai unei ecuaţii de - 
gradul al doilea -tind jețre zero, atunci ambele: rădăcini ale ezuaţii 

tind către co, pă :, 

„ Așa fiind, direcţia y=mz este asimptotică, când una din ră- 

. dlicinile ecuaţii (1) tinde către infinit, adică  », 

(3) AT 2Bm-+ Cn2= Q 

Deci direcţiile asimptotice ale 'conicelor sunt date de ecuaţia (3), 
iar ecuaţia paralelelor din origină. la aceste direcţii este 

A+ 2Bzy4-Cp2=0. - 

Așa dar, direcţiile asimptotice sunt date de grupul termenilor 
de gradul al doilea: din ecuaţia conicei. Vor fi două direcţii asimp- - 
totice reale și distincte, în cazul când ecuaţia (3) are rădăcinile | 
reale 'și distincte, adică B2—AC>>0, când conica este iperbolă; nu 

vor fi direcţii asimptotice când B2— AC<0, în cazul elipsei, şi două. 

direcţii asimptotice confundate într'una singură, în cazul B2— AC= 0, 
al. parabolei. E: 

In. cazul parabolei, B2= AC, te curbei este de forma, 

(Ax+- Byp+r = 

astfel că direcţia asimptotică este dată de ax By=0, sau a Bx-F0y= 0 

AB 
(Ax+-ByP+ 2Dxz-+ Eyz- P2= 0, | 

se vede că punctele de intersecţie ale parabolei cu dreapta. de - 1 
infinit, z=0, sunt date de (Ax+BykP=0, z=0, adică sunt confun- 
date; deci parabola este tangentă la dreapta de la infinit. în punc: 

tul dat de ecuaţiile Ax+By=0, z=0. Deci, direcţia asimptotică
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AX+By=0 a parabolei este. direcţia punctului de contact a para- 
bolei cu dreapta de la infinit. 

"Dreapta y= mx+n este o asimptotă a conicei, când şi a doua 
rădăcină a ecuaţii (1) este foarte mare, adică 

 A-FOBm-+ Cr2=0, D+ Ern--n(B + Cm)=0. 

| D--Em 

— Bem | 
În cazul parabolei, coeficientul unghiular al direcţii asimpto- 

De unde 

- 

B 
ice este m= —Ga astfel că B-+Cm= 0, deci n->00, ceea ce arată 

că asimptota “pârabolei este - aruncată la infinit. Așa dar, numai 
iperbola. are două asimptote date de ecuaţiile 

D--Em = + 2=— — o a Yy=mă+n,; "A+ 2Bm+ Cm 0, R> Ba Cm" 

(4) ym Cm2 + 9Bm-tA= =0. 

Eliminând pe m între aceste ecuaţii, găsim ecuaţia comună 
a celor două asimptote. Scriind “prima ecuaţie (4 sub forma 

„Cm2x+-(Bx—Cy—E)m—By—D=0, 
şi ținând seamă de a doua, (24 Bm= —Bm-— A, ea, devine 

—m(Bx-+-Cy+-B)= Ax+By+D, 
-m fiind. o rădăcină a ecuaţii Cmâ+ 9Bm-+ A= 0. Această formă a ecuaţii asimptotei, arată că asimptotele trec prin punctul de inter- secţie, al dreptelor 

Ax+By+D= 0, Bx+ Cy-+hz= o; 
adică prin centrul conicei. Deci, asimptotele iperbolei « sunt două drepte ce trec prin centru, ale căror ecuaţii-sunt 

Ax By+-D-m(Bx-tCy+- 2) =0,|Cnz--9Bmţ-A= 0. | 
i Ecuația lor comună se obţine eliminând pe n între aceste ecuații. Această, ecuaţie se poate găsi și direct în modul următor. Ecuația conicei fiind fry)= 0, ecuaţia 

TD tA= 0. 
reprezintă o conică cu aceleași direcţii asimptotic « ca și conica dată (căci grupul termenilor de gradul al' doilea este acelaș) și cu acelaș centru (căci ecuaţiile ce 'dau.-centrul la ambele conice sunt Af-0 2 33 =0, 3 =0); deci au 1 aceleași asimptote. Dacă această couaţie se |
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reduce la două drepte, aceasta, este chiar ecuaţia asimptotelor. Ca 

să se reducă la două drepte, trebue 

AB Dre 
A . 

B C E'?|=0, A+F25=0, = L 

| D- E FRA. | 5 

Ecuația asimptotelor este deci în cazul iperbolei, 

A 70, 
bservări. |. Tperbola cchilatetă având asimptotele perpendi- 

-culare, trebue ca ecuatia (3) să aibă rădăcinile astfel « ca m m" += 0, 
deci A+C=0.- | ST 

! A Dacă ecuaţia unei conice se poate aduce la forma 

y-tax+0y- Fax+b)rk=0, | 

“conica este iperbolă, căci 35=AC— B2<0, Asimptotele sunt dreptele 

” ytax+-b= 0, y+a'x+05'=0, 

-căci fiecare tae curba în două puncte aruncate la infinit. 

„Eremplu. f(x,y) = B2—4xy4- 924 Di—2y-+3= 0. Avem A=- 

5=-—1. “Ecuația comună, a asimptotelor este 

8X2 — pt pr 2y+3— 

ai 1% 
“iar ecuaţiile fiecărei asimptote sunt pia = y= E 

93. Aplicaţii. 1. Să se Să se afle_ ecuația _iperbolelor care au aa Oy ca asimp- 

-totă şi sunt tangente dreptei y- y=mz în punctul de intersecție cu dreapta ra - 

Să se găsească ecuația asimptotei a doua și să se arate că trece printr'un punct 

fi. Ecuația iperbolelor este 
zh 

bi în 

  

-a doua asimptotă fiind yFae-ku=0. - | 

: Abscisele punctelor. de intersecţie cu y=mzsunt date de 

D(m-FZ-H)Fr=0, (MFA ptr =0. 

  

“Scriind că admite rădăcina z=a ca dublă, urmează . / 

OnPa)a-FpaFr=0, u2 4-a). 7 

-De unde m-ti=— et ; înlocuind în' a doua, avem 

  o putea, (eta, e Speo 
Îi 

«Ecuația: asimptotei este : 

gaz u=0, ym Eee 200-020)
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şi se vede că trece prin punctul de intersecţie al dreptelor y=mz, w=—2a.. 

Acest punct este simetricul lui O în raport cu A(a, ma). 

II. Se dau dou axe perpendiculare şi punctul dA(a, 0). 10 Să se scrie- 

ecuația generală a iperbolelor tangente în origină la bisecloarea a doua, trecând” 

prin punctul A și-având pe Oy ca direcție asimptotică. 20 Să se găsească şi să 

se construiască locul centrelor acestor îperbole. 3% Să se scrie ecuația asimptotei 

neparalelă cu Oy a uneia din îperbolele considerate. 40 Să se arate că, dacă. 

" iperbola variază, prin fiecare punct al planului tree două asimptote de felul. 

acesta. Să sc caute locul punctelor unde aceste doui asimptote sunt perpendicu. 

lare şi locul punctelor unde aceste dou asimptote sunt confundate. 

10, Insemnând cu y=—az, y=fz cela două direcţii asimptotice, ecuaţia. 

iperbolelor ce trec prin origină, este - 

LD a (y—az)(y—BX)--Az-t+-uy=0, 
Prima direcţie asimptotică fiind e=—0, şi tangenta în origină fiind : dată de. 

grupul termenilor de gradul întâi, AZ-+uy=0, care trebue să reprezinte bi-- 
sectoarea a doua, ecuaţia iperbolelor este . 

_ Ay —B7-FA(zA+-3)=0, 
8. şi A fiind doi parametrii variabili. Scriind că trece” prin Ata, 0), avem 

> —02B-Paa=0,; ag, - 
astiel că ecuaţia iperbolelor este . Ie ă 

5) . 2—B0Faste+3)=0. 
2%. Locul centrelor se obţine eliminând f£ între derivatele în raport cu, 

z şi y ale ecuaţii (5), 

y— 2g-tag= 0, Z-+a8=—0. 

Locul este parabola 

= (09), (2- ra a(— ap 
si 

. + 

Transportând axele paralel cu ele în punctul ($- 2), ecuaţia parabolei « de-. 
vine : PR 

Xe D=, 
| , pi | a şi se vede că parabola este tangentă. în iu) ta dreapta = şi trece. 

prin origina axelor „date, Oz şi Oy. 

3. „Ecuația asimptotei neparalelă cu Oy este .. , ae: 

- I—BX+u=0, 
Să scriem că tae iperbola în două înto ui e =RI—, 

puncte la infinit; înloc d p = 
în (5), a avem ; . in > ie Leii 

20 pVoste-ta = 290, at-pehag-fa39)—ap80, îi 
Ecuația fiind de gradul întâi, o rădăcină este intinită ; pc 

ca să 
trebue ca ; ca să fie şi a doua, 

—p-hag-a=0, p=ag-age. -
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Ecuația asimptotei este 
y—Bz-krag-t-ap?=0, , 

40. Fiind de gradul al doilea în f, rezultă că printr'un punct (Cu): * 

„trec două asimptote, valorile lui 4 fiind date de ecuaţia 

(6) aaa 20ry 0. | 
Locul punctelor unde asimptotele sunt perpendiculare se obţine scriind că. 

între coeficienţii unghiulari &', 6”, ai acestor asimptote avem 8'8''+1=—0 şi 

scriind aceasta pentru ecuaţia (6), avem 24-10, yț-a=0, o dreaptă. Ca. 

să fie contundate, trebue -ca f'=8, adică ecuaţia (6) să aibă o rădăcină. 
dublă, adică (a—a,):—4ay;==0, o parabolă. 

Diametrii. Axe. ) 

94. Diametrii. Să considerăm într'o conică o serie de coarde 

paralele cu o direcţie dată prin parametrii săi directori p şi g. Se 

zice diametru conjugat direcţii date, locul mijloacelor ' coardelor: i 

paralele cu această direcţie. 
Insemnând cu M(, y) mijlocul + uneia, din aceste coarde ati, 

“un punct M' (Fig. 106) al acestei coarde are coordonate de forma. 

-DR Yrap, - Sa 
p fiind raportul dintre vectorul MM! şi | 
vectorul ON care uneşte origina cu |. - 
punctul de coordonate (p,'9). Ecuația. 
care dă valorile lui g corespunzătoare 

punctelor de intersecție M' şi M” ale M" — 
conicei cu această dreaptă, este -Figz-1065> 

fl+ pp, p-ta), o 
i - 

    

| sui 

2 72(A72-+ 2Bpa+-C4P)-2e(p 2 2 saâtjse p)=0. 
Pentru ca M să fie mijlocul coardei dă trebue ca 

HM'= —MM, P re '=0, adică 

RE şt — | 
Po 15 0. E : - n , 

Aceasta este ecuaţia. locului” descris de. mijloacele coardelor para--. 

lele cu direcţia (p, q), şi de oarece este de gradul întâi, rezultă. 

că diametrul conjugat coardelor de direcţie . (p, q) este o 'dreaptă.. 

Din ecuaţia diametrului,. se vede că trece prin punctul de înter-- 

secţie | al dreptelor e ai 
. of =0, “2p. =0, 

„0 dy *



150 

;adică prin centrul conicei. Dacă direcţia e definită prin coeficien- 

„tul ei unghiular =, ecuaţia diametrului conjugat direcţii m este 

i prinre coasâule paralele cu direcţia dată sunt şi - tangentele 

- la conică paralele cu “acea direcţie, iar 

mijloacele coardelor tind către punctele de . 

contact P şi Q (Fig..107). Deci, diametrul 
“conjugat unei direcții este dreapta , care 

Ş awmeşte punctele de contact ale conicei cu 

* cele dou tangente paralele cu acea direcție. 

| Coeficentul unghiular al diametrului 

   
find | 

Fig, 107, o mt — AF Bm 
B+ Cm? 

2 E . 

“se vede că, în cazul parabolei, AG= =B;, C= E acest coeficieni este 

-egal cu | E Ei | | | 
„_ Ax+Bm _ AB _ _ AAxrBm : 

Bo  BAFBm! B-i-m | A+ “+ Br m) BE 

Deci,. dacă meg. adică, dacă coardele nu sunt paralele cu di-. 

“recţia asimptotică a parabolei, A+Bm=k0, avem m = — ceea ce 

probează că tofi diametrii la parabolă. sunt - “paraleli cu direcția 
 -asimptotică.. 

„Tangentele par. alele cu o dir ccție dată sunt tangentele la conică 
în punctele de intersecţie ale ei cu diametrul conjugat direcții date. 

” Exemplu, Să se afle locul geometric al punctelor de contact ale conicelor 

IL 22-F-2N0:y—92 — 2204-10 
-cu tangentele paralele cu Oy. Parametrii directori p şi .q ai lui Oy sunt p=0/ 
-9F0. Punctele de contact sunt la intersecția conicei cu diametrul conjugat - 
lui 0, ! 

, Of u0f of af 
Păi 13 =0, 15, =0, dy =2A0—2y=0, 

Locul geometric al punctelor de contact se obţine eliminână ' pe. A între ecu- 
-aţia conicei și 3z—y=0, - De unde = ze iar locul este Cercul Prp-2 . 
-F1=0, - 

Diametrii conjugaţi. Beoaţia diametrului conjugat coardelor ăi 
„de direcţie m este |
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Deci, între coeficientul: unghiular -7n al direcţii coardelor şi coefi-- 

- ficientul unghiular 7 și diametrul OM” con- 

  

- n „2-0, AByeDtm(ie0y3)= 0. 

Coeficientul unghiular m! al acestui diametru este RR 

PI LA+Bm. . : Pa 

B+Cm.. E i 
_ 

cientul unghiular m! al diametrului: copiusal, avem pelaţia i involutivă. 

“Cmim! E Bim+m)+A0. | 
Această relaţie fiind simetrică în raport - 

cu m şi m', rezultă că diametrul OM (Fig. 109) 
conjugat coardelor: de direcţie m! are coe-     jugat coardelor de direcţie n, are coeficien-. 

tul unghiular m. Deci, în cuzul unei conice” 
cu centru, diametrii. OM. şi OM' se bucură 

de pr oprietatea că anal din ei este locul mij- 
loacelor coardelor paralele cu celalt. Aceștia, se zic diamelrii conjugai.. 

Aplicații, 1.. Bcuaţia unei conice raportată la: două: direcții conjugate: 

Relaţia dintre coeficienţii unghiulari a doi diametrii conjugaţi fiind 

Fig. 108. 

  Cm -FB(m-r-m')4-A=0, m Aer, 

pentru ca Ox şi Oy să île. direcţii conjugate, trebue ca peniru 2120 să avem: 

n== =, deci B=—0. ovala curbei este, | 

2. Cye-F2Dar-V2Ey-+F=0. 

În cazul parabolei, AC-—B2=0, AC=0; deci, sau A=0, 'sau' C=0.. 

Ecuația se reduce la " Az-r2Dz--2Ey4-F=0. 

AL Ecuația conicei raportată la a diametru și la direcția conjugată. 

Trebue ca Or să fie diametrul conjugat direcţii Oy, care : are: coeficientul 

: unghiular eo, “deci pe Ecuația Pa praf, —0 a diametrului conjugat: 

trebue să se, reducă la f, =0; Bo Cy-PE=0. scebue. să se reducă la Oz,.. 

adică B=0, E=0, C=k0. Ecuația curbei: este Ar? Cy2-4-2Dar-t-F=0, 

III. Oz are o poziție determinată pe când Oy poate fi deplasată pa- 

ralel cu ea însăşi, astfel că, în anumită poziţie, se poate simplifica ecuaţia. 

mai mult, In: „cazul conicei cu centru, se pot deplasa axele în centru, D=0, 

şi atunci ecuaţia conicei raportată la, doi diamelrii conjugați este de forma. 

AX CY2+-F=0. DR pa _ 

IV. Când centrul este aruncat. la infinit, este parabală, AC-—B2—0, 

AC=0; „de ex., A==0, ecuaţia se "reduce la Cp-raEer și tae: Oz în pune- 

” Fo 
tul o de abscisă —z: 

vine tangentă la conică în! acest punct O';- tezulţă că' ezuţia.: , parabolei ra 

N
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_portată la un diametru și "tangenta la cexiremitalea sa este de torma 

CY2-ţ-2DX=0. IE 
V. Fiind date două drepte, (D)=y—maetkn=—0, (D)2y—pr-+-a=—0, să se 

scrie ecuația parabolelor tangente la (D.) în punciul de intersecţie cu (D) şi care 
admit ca, direcție asimptotică dreapta (D). (D este diametru iar D. tangentă 

“la extremitatea diametrului). Ecuația acestor parabole este de forma 

N (y— many —p0+-2)=0, _ 
căci direcţia asimptotică este paralelă cu y—mx=—0, iar intersecția parabolei 

--cu dreapta y—pz-+g=0 sunt două puncte coniundate cu punctul de inter- 
„secţie al dreptelor (D) şi (D.). - : 

"95. Axe. Se zice axă a unei conice: un diametru perpendi- 
"cular pe coardele pe care le .divide în părţi egale.. O axă este deci 

-o axă de simetrie al conicei. Insemnând cu n coeficientul unghiu- 

lar al unei axe, m! acela- al coardelor. conjugate, avem 

| Cam! -+- B(m4-m')-+ A=0, 1-+mm'=0,- 

'“Eliminând pe m' între aceste două ecuaţii, avem 

(0) o Bm2+H(A—0)m—B=0, 

- care este ecuaţia ce dă coeficienţii unghiulari ai axelor. Această ecuaţie 
„are totdeauna rădăcinile reale, căci realizantul este (A-C)2-+4B2>0. 
“Cele două direcţii pe care le determină sunt perpendiculare și sunt. 
„bisectoarele celor două direcţii asimptotice reale sau imaginare ale 
-conicei, date de i 

Cm2-4+2Bm-+ A=0. 

Să presupunem că avem o conică cu centru la distanţă finită. 
iDiametrii ce au coeficienţii unghiulari m! şi m/', rădăcinile ecuaţii 
(1), sunt axele. Orice conică de genul elipsă sau iperbolă admite 
-deci două axe care fac un sistem de doi diametri conjugaţi per- 

„pendiculari. In cazul cercului, A=C, B=0, “ecuaţia (1). devine o 
"“identitate, toţi diametrii cercului sunt axe de simetrie. | » Insemnând cu m una din rădăcinile ecuaţii (1), diametrul 

- conjugat acestei direcţii este o axă având ca ecuaţie 

8. fm 
“Eliminând pe m între ecuaţiile 0) şi 9), se obţine ecuaţia - 
(8) . B(f2—f,)=A-OF,f;, 
-care este verificată de coordonatele unui punct oarecare al uneia, » sau celeilalte axe, este deci ecuajia comună a axelor unei conice în 
centru. o Da a 

In cazul parabolei, AC—B2=0, toţi diametrii sunt paralelii cu 

4
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“direcţia asimptotică, deci au coeficientul unghiular —2 sau —c- 

- Coardele perpendiculare pe această direcţie au coeficientul 2 sa au 5. 

Deci, diametrul conjuga! acestor coarde, sau axa parabolei, are ccuajia. 

fat =0, sau Fe 1,=0, ? 

:sau 

AfetBp =0, Bf, Cf, =0, 

“Vârfurile sunt la intersecţia conicei cu axele. 

Aplicaţii. “1. Se consideră parabolele tangente în O la Oz, trecând prin A. | 
- Să se arate că prin fiecare punct Moe, Io) al planului irco două parabole. Să 
se afle locul punctelor My pentru care: direcțiile axelor. parabolelor corespunzd- 

- toare să fi îe perpendiculare, Ecuația parabolelor este de forma 

"(y—A0)2-F-2py=0, 
“tangenta în origină fiind y=0. Trecând prin punctul A(a,b), avem 

(P—00P--2u8=0, 2 = — ek, 
- aşa că ecuaţia parabolelor este o : - „: 

2__(b—aak : o (y—rp— (oo) Y=0, 
: sau | . | ” -. 

(2 e = y) 2 yay) —byrp=0. 
-.. Prin fiecare punct Malzoyo) trece două parabole cărora le corespund 

-X şi X” daţi de . 

(at — Erata) - —dyotyi=0, 

Direcţia axelor fiind dată de y—az=—0, are coeficientul unghiular A; 

"trebue ca X'A"+1=—0, adică - 

—dy y, a. ati =0, tg —(25-+5) po, 
at — 2 , 

o py - 

" astiel că locul puncilor, Mo este cercul ar pt— plate), 

Ii. Se dau punolele. Ala, o), P(o. p). Să se serie ecuația parabolei cu axa 
„paralelă cu Ox, ce trece prin U.şi P şi e tangentă în P dreplei AP, Să se 
determine coordonatele punctului A comun tangentelor în O și P la parabolă 

- şi să se afle locul acestui punct când P variază pe Oy, A: rămânâud fir. In 
aceste condițiuni, prin fiecare punct 34 al planului trec câte două din parabo-” 
lele precedente. Să se afle locul „punctelor Mo, așa ca tangentele în M, la para- 

" -bolele ce trec prin el să [ie perpendiculare, Ecuajia parabolei având « ca tangentă 
„în P pe AP, i 

z y_ ia, 
şi direcţie asrototiă y==0, este
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a pf 10, 
Trecând prin origină, urmează p2—A=0; deci ecuaţia Paraelei este 

W „operate +00, pop tr0, 

Punctul M este ia intersecţia” dreptelor AP, zau —1=0 şi tangenta 

în origină, grupul termenilor de gradul întâi, —p-+ E Pa=0, sau pr—ay=—0,. 

şi are coordonatele 4) Locul acestui punct când P variază pe Oy este 

dreapta zx= 

Parabolele care trec prin Mala, yo) corespund valorilor lui p date: de- 
ecuaţia a. 

pPto—apye-baye= 
Tangenta în „Mo la parabola considerată are „ecuaţia. 

Joy Pt? (+00, 

  

  

şi are coeficientul unghiular , -- Da pi 
. 4 De Pa 

— 2a ; = 27: - 

| zh , 

deci . , ! | ! 

2a 2a pp p , iii E FHI=0, ep EP ar oră 

Ph Pop 3 
Locul este 

au? ay ja EDD e: er ala roi=o: 
AS Kocare. 

96. O noui definiţie a conicelor. Locul punetelor. aleăror: ra-., pr port al distanfelor la “ua punct F şi la. o dreaptă D să fie. cosistant,. 

  

  

    

pe este o conică, Luând ea Ox dreapta dusă. din pL M FF (Rig. 109) perpendiculară pe D), fie 9 pune-. 
„tul unde Ox tae pe D. Insemnând cu MP dis- 

Q ME O 4 z tanța de la M la dreapta D, şi cu pe ra- 
(D) portul dat, Să alegem punctul O pe "Ox ast-. 

Fig, 109. fel ca E: =e. Fie e FO= he Atunci 99
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- “AE_Q0_0F+00_ hoc coca, 
„e dl exil “el” OF sri 90= Fei a 

Coordonatele, punctelor, F şi Q sunt (2 0), 9 —apa0 ă 

Exprimând analitic condiţia geometrică, MF=eMP, avem Ă Ni 
He ( p “ E 2=— 62 | [e Tie +y2=2|z4 

l+e 

astfel că ecuaţia locului geometrie este 

delta, | 
care reprezintă o conică. Va fi elipsă, dacă 22—1<0, e<l; ipor / 
bolă e>1; parabolă, e=1, . 

Punctul F se zice focar, D, directoarea; e, excentricitatea conicei. 
Aplicație. Să considerăm un con de rotaţie S (Fig. 109a) (născut prin 

..S 
rotația unei drepte în jurul unei axe 
cu care tace un unghi constant), Să 
tăem acest con'cu planul P. Pentru 
a găsi curba de intersecţie, să du- 
cem prin axa conului un plan.Q 
perpendicular pe: planiil secant. P. 
„Q tae-P după Az, 'iar conul după 
“generatoarele G şi G'. Să figurăm 
(Cercul tangent la G,-G' şi Ax; fie 
(E. punctul de contact cu Ac. Invâr- 
(tind acest cerc în jurul axei conului, 

"(Se naște: o sferă (5) tangentă la 
|con dealungul cercului > şi tangentă 
şi planului P în F. Planul cercului 

„m tae planul P după dreapta DD, | 
/ perpendiculară pe Ax. - Fig. 10%a, | 
i Să considerăm un punct M al secjiunei conului cu planul P. Planul 

" dus prin M, perpendicular pe axa conului, tae conul după cercul IM]; tas 
„ pe Ax în H, care este proecția lui M pe I] (pe planul Qi; ducem genera- 

„+ toarea MSN a punctului M, ce tae. pe > în N: Avem MF=MN ca tangente 
| duse din M la sfera (=) şi MN=BI ca fiind: diferențele lungimilor egale 
A SM=SI, SN=SB, Să ducem ME perpendiculară pe DD,; avem 

/ - N ME __MN_ BI AB _ const L | ME DH DH AD » i 

  

  

  

“deci locul lui M este o tonică (7) cu focarul F şi directoarea DD,. | 
| "" Pentru a găsi genul acestei conice, să ducem prin S planul P, para- 

lei cu P; acest plan este perpendicular pe planul Q (al figurei) şi-l tae după 

SU paralela cu Az, Excentricitatea este e=A8- 10. Dacă c<l, avem elipsă, 

SU exterioară conului, planul P, nu tae conul; 20, €>1, iperbolă, SU inte- 

N. Abramescu, — Lecţiuni de Geometrie Analitică. ' 1
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rioară conului, planul P, îl tae după două generatoare; 3, e=i, parabolă, 
SB=SU=SB', planul P, tangent la con. 

Deci, un plan tae un con de rotație după o elipsă, iperboli, sau para- 

bolă, după cum planul dus prin vârful conuhii, paralel cu cel sceant, tae conul 

după doui generatoare imaginare, reale, sau confundate, de unde și numele 
de conice date elipsei, iperbolei şi parabolei, 

OYTEcuaţia conicelor având „un focar şi o. directoare dată. 
Fie FI Ș focarulişi D directoarea, + LY-+v=0, e excentricitatea. 
Ecuația conicei cu focarul F, directoarea D şi excentricitatea e, este 

(a— ay ip 002 tt PE, 
(za (y—BP=(zt my, > 

l= A, mt, us 02 == 024 2, 
Varză? OVă2-p2 

" Ecuația focală a conicei este. 

(2— a)2+-(y— BP=(z-kmy+ n), 2=12+m2, e= — VE. 

„_ Seriind ecuaţia directoarei sub forma z0osg-+ ysinp—p=0, 
ecuaţia focală este 

(2—aP-+(y— Bp= cA(apose-+-ysinp—p)2, 
98. Căutarea focarelor unei conice date. Ecuația conicei fiind 

Aa? 9Bazy + Cy2+ aDz-r9Ey-+F= 0, 
problema revine a determină pe & £, L m, 2, S, astfel în: cât să 
avem identice 

Ax? 2Bzyt- Cy2-- 92Dz+9Ey-+F= S-a -Bp- (eta). 
De unde, 

'sau 

  

  

A=S(1—2), B= — Sl, C=S(1— m2), 

D= — San), Es —j S(B-+-m), F= = (ez. p2p). 
"Din primele trei, avom A , 

S-A... B S—C Ra STA » Im — 2 m2= ss ss 

>. 

  

. 

De unde 
a 

(S— A)(s— C)= Bz, S2— 3440) pac B2=0, 
ceuaţie care dă valorile lui S, al cărei realizani este (A— Ck-+-4B2>0, “deci ale cărei rădăcini totdeauna sunt reale şi distinete,, afară de cazul A=C, B=0, când conica este cere, | 

Exeentricitatea este dată de ei ne, Avem 

a. | = 24 m2- I= S-A, S-C l= 5 S-A +0). 2 S2-S(A-+0)_ Be- AC, 
Tr 5 = SI =



    
„iar, ultima, o 
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Deci, olipsă, e2— 1<0, :B2— AG<0: izrtol, c2— 1>0, » Br —AC>0; parabolă B2—AC=0. 
Din celelalte. ecuaţii, avem 

eohgB=om=ge _ 
„PS pe 2), 

ne dă pen. 

Fxremple. 10. In cazul lipec ia — 1=—0,: avem 

sa-mi, Sin=0, Sti=n9=45, 0=S(a-+-l), 0=S(8-f-mn), : 

—1=Slat-g? —n2) ; În=0, ațh= 0, Bkmn=0, (1—Pat=(l mo) = apt, 
Avem două cazuri de considerat, 1-=0, sau m=0, Luăm întâi cazul m=0; atunci -. i 

b2 

  

Sp , i, 8=0, Ip e nb, 
De unde a RX 
ie 1202 nat pE-E_e. SD * ef / , . eg: 3, e a CA PIE oo n=za, =>, a=ko,, : tă d . i .. 

doo. Ai 

„Când a=ec, l=— Z, n=a; când a=—c, == n-a Deci, sunt două focare 
pe axa mare, (e, 0), (—e, 0), iar directoarele au ecuaţiile aa ir. DE) 

Ize-femay-n==0, - — Sata, : Zi-ha=0, “ 

Să considerăm acum cazul 1==0. Avem - , . 
1 

- : . Pa S=az, a=0, B=b2— 020, 

deci avem două focare imaginare. - , ! 
In rezumat, elipsa are „două, focare reale, situate pe. „axa mare, excen- 

tricitatea e=VEȚaă m=VE = 

3 
” 

20, In cazul ivertolăă S — pi I=0, avem un calcul aralog, numai că 
în loc de 6? punem —b2, Iperbola are două tocare reale situate pe axa trans. 
versă, iar c=Va2-+b:, i 

30. Parabola. Avem ecuaţia wP=2pz; deci, pentru a determina pe ca,8, I,,%, S, avem ecuaţiile 0=S(1-2), OS, 1==S(1—m2),. —p= —S(a-ţlă), 
0= —S(3-boun), C=—Sfa2-ţ-82 —n2). Cum S=K0, rezultă P=1; vom lua numai =, căci cazului l=—1 corespund valorile :+, n schimbate de semn, astfel că. ecuaţia directoarei este aceeaş in ambele cazuri. Deci n=0, S==1,. =, 8=0, 2=atn, a—n2=0. 

“Din ultima, (ee) =0, plan) 0, a=n,j a=nt; deci | 

s=I, anl, 8=0, =, 0. i 

ue
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Deci, parabola are un singur focar real situat pe axă, directoarea âre 

ecuaţia le-t-my-tn=0, aE =0; e=i. 

99, Proprietăţi focale ale conicelor. 10. Elipsă. Ecuația focală 
t 

ap PR my-ta), 
aşa. că distanța de la un punct la focar este valoarea absolută a 
expresii Iz-+-my-+n, 

NP=ltzemyn| —Sa+ta |. 

  

cz 
Dar z este cuprins între —a i şi +a, şi c<a; deci a- este tot- 

deauna pozitivă. Deci MF=a-—S. Apoi MF'=a-+SE. Deci 

AF-F-MR= a + a+E=2a.. 

Regăsim prima definiție a elipsei. că suma distanțelor unui punct 
la cele două focare este constantă și egală cu 2a. Distanţa de la 
un punct la focarul elipsei se zice rază vectoare. 

a2 a2 > Dreptele a- = 0, += 0, sau z= 20 z= — a sunt di- 

rectoarele. elipsei, le sunt respectiv polarele celor dou focare 
(60), (—e0). 

20. Pentru iperbolă, avem | | 

MF= Ea, MPI=04-a, ME'—MF=2a, 
astfel că regăsim prima definiţie a iperbolei, Directoarele s sunt po- 
larele focarelor, 

30. In cazul parabolei, directoarea aka =0 este polara foca- 
rului. - 

„100. Determinarea ecuaţiilor care dau coordonatele focare- 
lor în cazul general. Ecuația conicei fiind 

| ac9)) == Aa2-F9Brsy + Cy22-2Da-ţ Oy P= o | 
pentru determinarea focarelor, trebue să facem identificarea: 

fe) => Si(x—aP+- (y— —B- — (ac may +] 
Deplasând axele în punctul: (af); avem a=ată, y= =B+Y, iar ecuaţia precedentă devine 

fa B+ SF NF-AX2-F2BXY-+ CY2= Spy. X-a puf, 
fa, BX; fa AX2--2BXY--CY2-S(X2 4 y2) = 

irma 5,



    

am
ol

a 
0 

m
p
a
 

e
 
m
c
.
 

a
L
”
 

165 

„Făcând această relaţie omogenă cu ajutorul variabilei Z, adică 

înlocuind poe X şi Y cu Z, Z avem | 

Z2fla,B)-+ (X£,+ Yf, )Z + AX2--2BXY + CY2— S(X2+- Y2= 

: — (MĂ nur ZPS. | 

Membrul al doilea fiind pătrat perfect în Z, atunci şi membrul întâi 
trebue să fie pătrat perfect în Z, adică realizantul trebue să fie nul, 

(fr —AfaB(A—S)X2-+-2BXY + (C—S)2] =0, 
Egalând cu zero “coeficienţii lui X2, Y2, XY, avem 

[i =Aeuf(A—S), fp=efasfC—3), ff, =4Na,p)B. 
„Eliminând pe -S între primele două ecuaţii, coordonatele (&,f) 

ale focarelor sunt date de | E 

(0) POT AA Off), JI pia), 
- Eliminând pe: A(a,6) între aceste ecuaţii, avem 

B(f Tg (C—Af; 130, | 
care reprezintă ecuaţia comună a axelor conicei, Deci focarele sunt 
pe axele conicei. ia | | ' 
101, Aplicaţii. |. Se dau o dreaptă D şi un punct O. Se consideră două parabole al căror focar comun este O, tangente la dreapta D, având axele per- pendiculare una pe alia. Se cere locul puncielor de intersecție ale parabolelor. „Luând punctul O ca origină şi axa Oz. perpendiculara din O pe D, a cărei 

ecuajie este 2z—a—0, focarul fiind în origină,.ecuaţia conicei' este 

e Eyp=My—ma-tuh, 
unde y—amuw-+-n=—0 este 'ecuaţia directoarei. 

Pentru a fi parabolă, trebue ca AC =B'=0, = a FT aşa că ecuaţia 
parabolei este , IE | , . 

ba. Bz ( 3 2 | 22-+-y Ei mzetuy. Pa 

Directoarea fiind perpendiculară pe axa parabolei, urmează că ecuaţia celei- 
lalte parabole cu axa perpendiculară pe a precedentei, este : i i | 

2 juP—= 2 | PHP patura), & | 
Luând intersecţia parabolelor cu 2—a=—0 şi Scriind că ecuaţiile obţi- nute au o rădăcină dublă în y, avem n==2am, r=—2a ; aşa că ecuajiile pa- rabolelor sunt - - ” | 
Piu met2an): Da ŢI (myta-2a), = 

Fliminând pe m Între ele, locul punctelor de intersecţie este cercul a24-y2—4az—4a2=0, dreapta Z-+-y—2a=—0 şi punctul (2a, 0), - 
II. Să se afle locul focarelor iperbolelor echilatere care admit dreapta w=—a 

ca directoare şi care trec prin origina axelor. Să se afle locul gcometric al centrelor acestor iperbole: echilaiere, Ecuația iperbolelor ește 

  

.
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(2 —0)2-Hy— =), A=2. 
Scriind că trec prin origina axelor, locul iocarelor este cercul a2--B'=2d2, 

Locul centrelor se obține eliminând a şi & între ecuaţia precedentă şi acelea 

care dau centrul, —a=—2(7—d), y—8=—0; se obţine cercul 24+-42—4dz4+-22=0, 

"UL, Se dau o dreaptă și un punct. Să se scrie ecuația iperbolelor echi. 
laiere care au ca directoare dreapta dati și ca focar punctul dat. Să se afle 
locul celui de al doilea focar: când cel dintâi descrie o'curbă oarecare. Aplica- . 
ție pentru o dreaptă paraleli cu Oy, sau o parabolă, y2- 2pr—d2=—0, „Luăm 
ca axă Oy dreapta dată şi fie punctul (e, 8). Ecuația iperbolelor echilatere 
este (2—aP-H(y—B)?=—)2?, cu condiţia 1—A-+-1==0, A=2, adică 

|  (0- a t-(j—pp=2a, e 
Coordonatele centrului sunt 4Z=—a, y=g. Cel de al doilea focar este 

simetricul primului, (a, 8), îaţă de centru 'şi are coordonatele L=—3a, pi=8, 
Dacă primul focar descrie : curba fie, 8)=0, al doilea focar descrie curba 

N Dyo=0. 
IV. Se dau două axe perpendiculare Oz şi Oy şi punelul A(a, 0). Se con. 

sideră conicele (C) care au ca focar punctul Fa, 6) şi ca directoare xy - a-=0: 
10, Să se scrie ecuația conicelor (C) care sunt iangente în origină axei Oz. 
20. Să se arate că locul geometric al focarului F este cercul (T) descris pe OA 
ca diametru, 3? Să se discute natura conicelor (C) când. punctul F descrie cer. 
cul (7). 40 Să se afle locul centrelor conicelor (C), 50. Printre conicele (C) este 
o paraboli. Să se afle locul focarului acestor parabole când. A. variază pe Oz, 

„1% Ecuația conicelor este (2—aP-+-(y—8)=(z-ţ-y-—a)2, Pentru a fi tan- -gente la Oz, facem y=0 şi avem | . 
(0 apr g=—(2- a), 

care trebue să-aibă o rădăcină dublă, 2=0, adică 

4 

a2-F-B2=A02, a—a=0; AZ 
(1) : 02? aa=0, Ecuația conicelor este 

| 
o a. a« N a o, (1-0) 2ma—a)0, cu relaţia (1). Ă | . 

„2% Din relaţia (1).se vede că locul focarelor este cercul 22 yt—a=0, - descris pe OA ca „diametru. - e 
2 - 30, Nat i dei (12 2 (2) | atura conicel (2) depinde de (Ul 2) = 2). Dreapta 

a a . ” , a, sau =, tae cercul (1) în punctele B şi C. 
Dacă F este pe porjiunea cercului COB (Fig. 110), 
atunci avem elipsă; dacă pe cealaltă, 'iperbolă. Pa- 

_ a a a rabolă, cz B=— z Două drepte, a=z s=z; 

a=—0, B=0; a==a, 820, , . , 
4%, Locul centrelor e dat de 

  

| „Fig. 0, Sa 20(1- 0-2 =0, —ra(1-0-ae-=0 

s



    

m
 

o
 

167 
şi.ecuaţia (1). Eliminând pe a. şi f între aceste trei ecuații, avem 
(12—y—axk==a2ay. - Ă 

50. Avem parabolă, când cz, B=— 3; ecuaţia parabolei se obţine 

înlocuind în (2) şi este ft, I) 002 —2a0y-ţ-39-F4ay==0, 
„Coordonatele focarului sunt date de 

TATA ON, 3), TIP af, 98, 
care în cazul nostru se reduc la 

fs —Fp011 AB, >) 
iar acceptabile sunt. numai 

” . ? Ti rar 
Fa 0, FT pABfa, >), | 

sau | 
2—y—-a=0, (2—y)( - ce-yt-2a)=>— (22—2y-4-y2-++4ay). 

Locul focarelor se obține eliminând pe a între aceste două ecuaţii şi 
se găseşte (2—y)(0-+-y)—0, bisectoarele axelor. . : 

O aplicaţie interesantă, ar fi să se identitice , 

22 —20yy2-H4aySl(z—a2-+(y— 8)? yn)2], 
cu care. ocazie s'ar găsi valorile lui a, B, Î, ni n; apoi să se elimine a între 
ecuaţiile ce dau peaşif. : A n 

102. Conice omofocale. I. Conice cu centru omofocale sunt 
acelea care au aceleași focare. Insemnând cu F(,0), F'(—e,0) fo- 
carele, ecuaţia acestor conice care au axele Ox şi Oy, este de forma 

  

2 2 ” 2 2 

Al AB8, Ep d 10, ap? By 
sau . . 

| PP 
ZRT 7 > 

A fiind un parametru variabil. o Me 
„Se vede că, dacă )>0, conica este elipsă ; dacă —c2<A<0, 

este iperbolă ; dacă 4<— 2, elipsă imaginară. Când A tinde către zero 
prin valori pozitive, conica, devine o elipsă cu axa mică nulă și cu 
axa mare 2c; ea, se confundă cu segmentul de dreaptă FE” cuprins 
între, cele două focare.. Când A tinde către zero prin valori nega- 

"tive, coniea devine iperbolă şi se confundă cu partea axei focale | 
exterioară focarelor F și F!. In fine, când A tinde către —c2 prin 
valori superioare lui —c2, conica devine o iperbolă ale cărei două 

„ramuri sunt turtite pe axa nefocală Oy. 
- Proprietăți. 10, Prin fiecare punet al planului trec două conice 

” omofocale având focarele dute, o elipsă şi o iperbolă. In adevăr, fie 
Mo (20, yo) «punetul dat. Valorile lui A corespunzătoare conicelor ce 
tree prin acest punct sunț date de ecuaţia E
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: „2. 2 | > av %o Vo _-_ 

de gradul al doilea în A. Din tabloul alăturat, se vede că în inter- 
valele (—<2, 0) şi (0,)' a 

) |=oo  —2—e|—c2+e O0—e|O-te o 
fA)|—1 deser —co| se des —co| o des—1 

este câte o rădăcină reală a ecuaţii -f(4)==0, care corespund res- 
pectiv unei iperbole și unei eclipse omofocale ce trec prin Mo. 

20. Printre conicele omofocale de focare date numai una: este 
tangentă la o dreaptă dată. In adevăr, fie y=mx+n dreapta la 
care vrem să fie tangentă una din conicele omofocale 

2 pe | 
REEL 

Inlocuind pe Y cu mz-+-n, ecuaţia ce dă abseisele punctelor de 
intersecţie, este . , RR 

  

a2 (mot. a[_1. m? „ 2mna 22 -_ EP La (za t3)+ a 310, 
Ca să fie tangentă, trebue să admită o rădăcină dublă ; deci 

"a 1 j 3 (- 1-0 ate, 
A2  |c2-+Ă AJlA lA+m2 

adică o singură valoare pentru A, o singură conică omofocală tan- 
gentă la dreapta dată, ă 

30. 'Tangentele duse din. acelaş punct la. conicele omofocale ad- 
mil aceleaşi bisecloare şi aceste bisecloare sunt tangentele în acest Dumei la cele două conice omofocale ce' trec prin acel punct. Să gă- sim mai întâi ecuaţia 'unei tangente de direcţie. m la conicele omo- focale - : . 

  

  

ap i | 

CA 

Trebue a exprima că dreaptă y=mx-+-n o tae în două puncte confundate, de unde SI Si 
o | IP=A(U+-m2)-p mec, 

Ecuația tangentelor de direcţie m este 

ym VILĂ. 
„ Tangentele duse din Mo(x0, 30) au coeficienții unghiulari daţi de relaţia | N A a cai dia



s
g
 

- 

  

  

- 1169 

"Yo=mzot Vi Fri 2), 
sau ridicând la pătrat, | 

“mp(2 1x20) 2maoyg 9220, 
Rădăcinile m şi m” ale acestei ecuaţii sunt coeficienţii unghiulari 
ai celor două țangente duse din Ma(x0, Yo) la conica O 

  

: Coefieienţii unghiulari ai bisectoarelor acestor două drepte sunt 
daţi de ecuaţia | 

E De mm” Op O—9xo0yo 
Ti Imp PE 
    

independentă de A. Aceste bisectoare Mo4” și MoA” sunt fixe pen- 
iru toate conicele omofocale. Insă, am văzut că prin punctul Mo 
trec două conice omofocale, ([,) şi (2). Considerând conica (LT), 
cele două tangente duse din Mo la (T,) se confundă cu tangenta, 
în Mo la ([,), cu care se confundă şi bisectoarea lor.: Deci bisec- 
toarea MoA' este tangenta în Mo la (C,), iar cealaltă, bisectoare 
este „tangenta în Mo la conica (2) ce trece prin Mo 

Deci, tangentele duse din My la conicele omofocale admit 
aceleași bisectoare, tangentele în Mo la cele două conice omofo- 
cale ce trec prin Mo. - 

49, Două conice omofocale sant ortogonale într'un punct oare- 
care al intersecții lor. In adevăr, printr'un punct trec două conice 

„omofocăle ale căror tangente în acest punct sunt bisectoarele un- 
- ghiului tangentelor duse din acel punct la toate. conicele omofocale 

cu cele ce trec prin acel punct; cum biseetoarele sunt perpendi- 
culare, tangentele sunt -ortogonale, adică coniesle sunt ortogonale. 

„9% Tangentele duse dintr'un punct la o conică cu centru suni 
egal. înclinate şi de sensuri contrarii, pe razele vecioare ce unesc 
acesi punct cu focarele conicei. In adevăr, fie MT și MI” tangentele 
duse din M la o elipsă sau o iperbolă ([) de focare F şi F'. Una 
dintre conicele. omofocale cu ([) şi care corespunde lui 4=0, este, 
cum am văzut, turtită pe segmentul de dreaptă FF” şi tangentele 
duse din M la această conică sunt MF şi MF”. Unghiul. acestor 
raze , vectoare admite aceleași .bisectoare: ca şi tangentele MT şi 
MT”: şi deci propoziţiunea este, verificată. | a. 

60. Tangenta întrun pune al unei clipse este bisectoarea 
exterioară a unghiului: razelor . vectoare ale paunctului de contact ;
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tangenta într'un punct al unei iperbole este bisectoarea interioară a 
- aceluiaş unghi. Fie MA tangenta într'un punct M al unei elipse de. 

y focare F şi F' (Fig. 111). 

Prin punctul M tree 

elipsa şi o iperbolă omo- 
focală, cu focarele F şi 

F'. Considerând conica 
omofocală redusă la 

segmentul FF”, arep- 
„tele MA tangenta la 
"elipsă şi MA! tangenta 

în M la iperbolă sunt 

bisectoarele unghiului 

FMEF” și deci proprie- 
tatea este demonstrată, 

căci tangenta la elipsă 
. ; are focarele de aceeaș 

parte ale ei, pe când tangenta la iperbolă are un focar de o parte 
şi celalt, de cealaltă .parte,. Să DI e 

II. Parabole omofocale; Se zie parabole omofoeale acelea care 
au acelaș focar și aceaș axă. Luând ca origină focarul și axa ca 
axă Ox, ecuaţia acestor parabole omofocale este . 

y 2 p2—(x-1f2=0, 
sau 

   

   
  

  

  
Fig. 1u, 

Y2— 2Ax —12=0, 

A fiind un parametru vari- 
abil. Scriind această ecu- 

_aţie sub forma 

  

urmează că sunt două ca- 
tegorii de parabole: omo- 
focale, unele corespunză- 
toare lui A>>0, cu partea 
deschisă către Ox şi cele- 

" lalte pentru A<0, cu par- | 
tea deschisă spre Ox'.Câna A tinde către zero, prin valdri pozitive sau negative, -parabola tinde să se confunde cu semidreapta Ox sau semidreapta 0x', - - 10, Printrun punel al planului trec două parabole omofocale: 

  
  

Fig. 112. i,



a 
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de direcții deosebite. Exprimând că parabola omofocală trece prin Mu(x0, 0), urmează Ii ” 
x 

y2—93x0—32=0, 
ceuaţie ale cărei rădăcini X și 7! sunt totdeauna reale Şi de semne 
contrarii. | 

20. Printre. parabolele omofocale numai una este tangentă la o 
dreaptă, În adevăr, dreapta dată fiind y>=mz+-n, valorile lui A 
„corespunzătoare parabolei omofocale, : 

y2—29x —32=0, | 
tangentă la această dreaptă, se obține scriind că ecuaţia ce dă 
abscisele punctelor de intersecţie, . . .: | - 

(mz+np—20x—12=0, m2x2-+ 2(mn—3)x-f-m2—32=0, 
are rădăcini egale. Deci . 

| 2mn —3)2=— m2(m2—72) 3 RR 

adică numai o singură valoare pentru A, o singură parabolă, | 
80. Tangentele duse dintr'un punct la parabolele omofocale ad- 

anit acelaşi bisectoare, care sunt tangentele în acest punct lu para- 
Volele omofocale cu cele considerate şi, care tree prin acest puncl.. In: 
adevăr, să determinăm ecuaţia tangentei la parabola” 

y2—21x—A2=0, | 
paralelă cu direcţia. 7. Ecuația acestei tangente este de forma 
Y=mz-+n, şi scriind că o tae în două .punete confundate, urmează 

n A(1+ me) 

2m 

astfel că ecuaţia tangentei de direcţie m la parabolă, este 

A km?) 
ym ALEE, 

Scriind «ă trece prin Mo(xo; Yo), coeficienţii unghiulari, 2 și 
m", ai tangentelor.ce tree prin Mo(xo, Yo), sunt daţi de .ecuaţia - 

2 La | , 

ă yo=muzo-t ERE) „ mM2(A + 20)—2myo+-A=0, 

„ Tangentele MoT, MoI' duse din Mo la una din parabolele omofo- 
cale au coeficienţii unghiulari m' și m”. Aceia ai bisecțoarelor un- 
ghiului acestor tangente sunt daţi deecuația
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ME a -2yo 
dp m-am”! O 9p O A-L+2a0 „23% 

l—p?2 l—mi'm"” L=pâe 2 Ă l—p2 30 
” ! 1F229 

"care nu depinde de A; urmează că aceste bisectoare sunt aceleaşi 
pentru toate parabolele omofocale. 
Se vede, prin. acelaş procedeu, ca, și la elipse omofocale, că 

aceste bisectoare sunt tangentele în Mo respectiv la cele două pa- 
rabole omofocale ce trec prin Mo. | | 

49. Două parabole omofocale sunt ortogonale în oricare din 
punctele lor de intersecție. | - 

50. Tangentele duse dinirun punet la o parabolă sunt egal 
„îmclinate pe raza vectoare ce uneşte acest punct cu focarul şi pe 
paralela la axă dusă prin acel pumnet. In adevăr, aceste două ultime 
drepte sunt tangentele duse la parabola particulară, turtită pe Oz, 
care corespunde la valoarea A=0, Aceasta mai rezultă şi din faptul 

că, în ecuaţia în yu, formată mai sus, î? reprezintă coeficientul un- 

ghiular al razei vectoare a punctului M, sau încă tangenta unghiului 
„A acestei raze vectoare cu axa Oz. 
60, Tangenta întrun pumei al.unei parabole este bisectoarea 
exterioară a unghiului format de raza vectoare a punctului de con= 
tact şi paralela la axă dusă prin acest punct, în acelaş sens ca aza 
parabolei. În adevăr, considerând tangenta într'un punct al unei pa- 
rabole cu focarul F (Fig. 112), am văzut că unghiul format de 
dreapta FM și paralela din M la axa parabolei, au ca bisectoare 
tangentele în M la parabolele -omofocale ce trec prin M, una fiind 
cea dată şi ținând seamă de sens, proprietatea este învederată. 

Determinarea conicelor prin condiţii iniţiale, 
103. Generalităţi. Ecuația generală a conicelor conținând șase coeficienţi, se poate împărţi cu unul din ei, astfel că rămân, în : ecuaţia unei conice numai cinei parametrii arbitrari. Prin urmare, pentru ca o conică să fie complect determinată, - trebue cinci rela- țiuni între coeficienți. e a 
Presupunând că se dă un punct, vom serie că ecuaţia conicei : este verificată de coordonatele punctului, avem o relaţie între coe- ficienţi, aşa că unul din coeficienţi este determinat. Deci, o conică e definită prin cinci pumnele, Seriind că o conică 'este tangentă la o dreaptă, vom obţine tot o singură relaţie între coeficienţi. Dacă o conică este tangentă întrun punct la o dreaptă; avem două re-
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„- se vede'că: ecuaţia 

_Tal, de gradul al treilea în], : 

“cantele comune acestor conice. 
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laţii între coeficienţi. Scriind că o conică are centrul întrun punet 
dat, vom avea două, relaţii între coeficienţii ce întră în ecuaţiile ce . . 
dau coordonatele centrului; Cunoscând focarul, vom înlocui, în. 
ecuaţia focală, coordonatele focarului şi. deci mai rămân trei coe- 
ficienţi necunoscuţi în. ecuaţia conicei. Două focare date valorează 
cu patru relaţii, deci mai rămâne un singur coeficient . în ecuația 
conicei.. Un diametru echivalează cu o singură relație, care se ex- 
primă scriind. că ecuaţia diametrului trece prin centru, sau că este. 
parelel. cu o direcţie dată în cazul parabolei. 

104. Intersecţia. a două conice. „Ecuațiile a. două conice fiind 
Ay) = A92+ 2Bzy-+ Cy2+9Dz+ DEy-+F=0, 

I(2,y) = A'22-+ 2B'zy 4092 2D'ae 2 -F'=0, 
„punctele lor de intersecţie se obțin rezolvând ecuaţiile acestor co- 

de soluţii” (2), deci două conice se țae în general în pâtru puncte. 
Când” ecuaţia care 'dă, de ex., abseisele punctelor de' intersecţie, 
care 'este -de: gradul al patrulea, se reduce la o ecuaţie de grad mai: 
mic, aceasta: însemnează că cele două conice au puncte la. infinit, 
"Punctele de intersecţie ale conicelor se pot găsi şi altfel. In | 

adevăr, f(z,y)=0, -9(2,9)=0, fiind ecuaţiile conieelor (C) şi (07), 

nice.-Dar aceste două, ecuaţii de gradul al' doilea, au patru sisteme 

Da Re ig(i=0, | 
reprezintă când Î variază, o conică 'ce trece prin punctele de inter- 
secţie ale celor două conice. Printre aceste conice sunt şi unele 
reduse la două drepte, corespunzătoare valorilor lui A date de ecuaţia 
AM! B+AB D+AD!| . 
B-+-AB' C+AC! E+AC'=0.. 

D-+AD' E-+-AE! FAP] 

Această ecuaţie fiind, în gene-    sunt trei conice din acestea care - ! 
se reduc la două drepte şi anu- BX 
me sunt conicele reduse la se 

Dacă A,B,C,D sunt punetele ca- | Fig. 143, 
mune ale conicelor (C) și (C/) | Da ie 
(Fig. 113), conicele. reduse sunt cele formate de dr ptele (AD), (BC); 

(AC) (BD); (AB), (CD). Intersecţiile. acestor perechi de.drepte ne 
dau punetele comune ale celor două conice,
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Conicele. 
. fa, ro, J)=0 

so zice că formează un i rasieol punctual de conice. 
10. Pentru ca una; din aceste conice să:fie parabolă, trebue. ca 

(A-FAA (C++ AC) — —(B+1B'P=0. 

Această ecuaţie fiind de gradul al doilea în ], în general sunt două 
parabole -care trec prin punctele de intersecţie -a două conice. 

20. Pentru ca să fie îperbolă echilateră, trebue c ca 

: A-FMA'TO+IAC'= 0, 

şi deci, în general, există numai o iperbolă echilateră. care să treacă 
“prin intersecţia a două conice, afară de cazul când A+ C= 0,A'+-C'=0, 
-adică conicele .date .să fie. iperbole echilatere, când toate conicele 
ce tree prin intersecţia lor sunt iperbole echilatere, 

Ca aplicaţie, să considerăm un triunghi ABC (Fig. 114) şi fie 
6) o iperbolă echilateră circumscrisă acestui triunghi, H punctul 

A- de întâlnire al iperbolei cu înălțimea, AD. Prin 
punctele A,B,C,H trec, iperbola (5) şi iperbola 

N echilateră redusă. la dreptele perpendiculare 
(AD), (BC). Deci, toate conicele, ce trâc prin 

ă LA intersecţia . acestor conice, iperbole echila- 
B -D “C tere, sunt. iperbole echilatere. Dar, printre a- 

Fig. ai, ceste iperbole, este şi una.redusă la, “dreptele 
(AC), (BH); asci această conică. trebue .să fie 

ds genul iperbolă echilateră, adică dreptele care o. formează să fie 
perpendiculare. „Așa dar, BH este perpendiculară pe: AC, adică H 
este ortocentrul triunghiului. Deci, orice” “per: bolă cchilateră cireum- 
scrisă unui triunghi trece prin ortocentul triunghiului. ' 

p 80 Pentru ca o conică a lascicolului să fie cerc, trebue ca 
(1) . A-FAA'=C+AC, B+AB'=0, 
De unde, eliminând pe A, avem condiţia 

„ A—G_A'—C! 
O DB pr: 
Aceasta se: poate interpreta geometrie astfel. E cuaţiile; care dau direcţiile principale (ale axelor) ale celor două conice, [iina 

Bm2- (A— C)m— B=0, B'm2+(A'—C)m=B'= =0, 
relaţia (2) exprimă că aceste direcţii coincid. De altă parte, relaţiile (1) arată că direcţiile asimptotice nu sunt aceleași:. De aci rezultă condiţia necesară şi suficientă Pentru ca să se poale duce un. cere priu puenelele de inlersei fie a două conice şi anime trebue cu aceste
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conice să aibă aceleași direcţii ale azelor, fără să aibă aceleași di- 
recții asimptolice. 

40. Pumnetele de intersecţie ale umei drepte (A) cu conicele unui 
fascicol muneţual formează o involuție. In. adevăr, putem schimba 

“axele astfel ca dreapta (A) să fie luată ca axă Oa. Punctele de 
intersecţie ale fascicolului de conice . Sa 

„A32+ 2Bacy 4 Cy2-ţ-.. FĂCA'22--2B'2ey +. .)=0 
cu Ox sunt date de ecuaţia 

(8) Aa?-9Da4-F-A(A2 4 9D'a+-B)= =0, 
Fie M' şi M” punetele ale căror abscise sunt rădăcinile a, a" ale 
acestei ecuaţii. 

Să vedem dacă există pe Ox punctul P de abseisă u, astfel 
ca PM!'.PM” să fie independent de A. Avem 

PM'.PMY= (3 — 0) (5 00) = 05 — (ac! e acu de u2; 
_2AD+4D') FIA Pr Lt 

ara => A+ÂR” EPA 2 AFA 

(A? 142-4+-9D' + F)-+ A22-+9Du+F 

MA! +A 
Ca să fie independent de 1, trebue ca 

AN2-+2D'ut PF! AM2-+9Du+-F. 
A? E A ” 

A'F— AF 

3(D'A= A'D) 
Deci, punctul P există și este unic, de unde urmează că, oricare ă 
ar fi A, avem PM'.PM'=const., ceea -ce însemnează că punctele de . 
intersecţie” cu Oz formează o învoluţie.: 

50, Beuaţia generală a conicelor trecând prin “inte secția umei 
conice f(z,y)=0 eu două drepte A=0, A=0, este de forma 

Ay) AA. 4,=0, 
A fiind un parametru variabil. A | 

60. Beuaţia generală a conicelor Vitangente la o conieii dalii în 
paumnelele de intersecție cu o 
dreaptă dată. Dacă dreapta 

„Au se apropie nemărginit 
de A, atunci punctele A și 
C, B și D (Fig 115) se con- 
fundă, iar conica este bi- | 
tangentă în'A și B la coni- 

7 

De unde 

PM'. PM/=   

  

de unde 

U= 
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ca” flz;)=0, iiar ecuaţia generală a' acestor conice este: -- 

| Ag) A42=0, Aa 
coarda de contact fiind dreapta A=0., 

“Ca 'aplicație, să găsim. ecuaţia tangentelor duse din pmelul 
P(x,y) la conica f(x,y,2)==0. Ecuația generală-a conicelor bitangente 
la conica dată în punctele . de contact cu tangentele. din P, este 

„ecuaţia conicelor bitangente la conică în punctele de intersecţie 
cu polara lui P, ap cap: ap o i 

Sa | Aoeora)-tă [pik ara 37) =0. SR 

Pentru ca să reprezinte cele două tangente, e destul a scrie că 
această conică trece prin: P(xi.ypz); de unde . 

2f,. 2F,2fl 
i Doi Ă 2 : 

| Peemsedtaleagl + mal + ai) =0.. 

„Dar, 

zizal mizat ies). 

Deci Ia DR | | i: 
Yu) 4Af21yi20=0,. As 

A id D : / di i. ” 42) iar ecuaţia tangentelor: este | 
(n0f „. 9F fe (za Yo “a 22) 7 Afeee) (cuy20)=0. 

Ca altă aplicaţie, să considărem două conic (S) şi (S), bi- 
tangente la conica (5) (Fig. 116), în pune- 
tele de intersecţie cu coardele de contact 
Aga | 
Rep) rA02=0, Acy)-+VA2=0, 

* “ Scăzând aceste ecuaţii, avem 
| . 

A A2== 3472, 

„adică două drepte 

  

; | [E IRT Fig. 110. A |/ 2 A? A msi 

. _ ă A» At DA 
care sunt secantele comune ale conicelor (S) şi (S”).: Dar, din forma ecuaţiilor lor, rezultă că seeantele comune a doui conice (S) şi (5) Ditangente la o conică (5) în paunetele de contaci cu “coardele - A şi A se fue în pumâtul P de intersecție al acestoy. conrde şi for mecază cu acestea un fascicol armonie.  
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„10, Zeuaţia generală. a" conicslor circaunserise unui patrulater. 
Dacă Vârfurile patrulaterului sunt punctele -:" UL D: 
A,B, C, D (Fig-117), să considerăm conicele --: |: 
particulare formate din dreptele (4B), (CD), .A 
de o parte şi (AD), (BC) de alta, Ecuația ” 
generală a conicelor .este ! -. PI ae 

(AB) (CD)+A(AD) (BC)=0, . po 
(AD)=0,(CD)=0,(AB)=0;(B0)=0 fiindecua. - ris. ur: Aaa 
ţiile dreptelor AD, CD, AB, BC..: " - AI 

» 8,. Ecuația conicelor circumscrise unui triunghi. - Insemnâna cu Â.=0, A2=0, A3==0 ecuaţiile laturilor triunghiului, ecuaţia, co- nicelor circumscrise. triunghiului format: de aceste drepte, este 

(4) dz Făâzâatpaaa 20, | 
A și p find parametrii „arbitrar. In adevăr, se vede că vârful triun ghiului ce este .la intersecţia dreptelor A, =0, A2=0 are coordo- 

  

3 

nate ce verifică &cuaţia (4) şi 'deci conica reprezentată de această ecuație trece prin acest vârf, La fel se arată că trece şi: prin ce- lelalte. vârfuri - ale triunghiului. . - a SI 90. Beuaţia . generală a conicelor ce au un vârf dat şi ara corespunztitoare dată.. Luând vârful dat ca. origină, și axa.ca axă, Ox, ecuaţia este... a e 
a i Aa 2Bay + C3R-+2Da=0, a 

căci irece' prin origină şi tangenta în origină este Oy (perpendicu- lară pe axa de, simetrie dată), Dar, Oa este axă de simetrie, deci „ecuaţia este verificată, oricare ar fi %, dacă înlocuim pey cu —y; deci B=0. Ecuația acestor" conice 'estâ . 
Ia Aa24+ Cyp24+-Dx=0.: 

Cum C+0, căci. altfel :coniea.. S'ar reduce la două drepte, putem: divide cu C, iar ecuaţia :conicelor este ai 

2 

Pag, pai 
Și -reprezintă, parabolă” când 1=0, elipsă când q<0; . iperbolă, - cândg>0. i: e e N E 

, 5, Aplicații, 4. îe. Să se scrie ecuația generălă „a conicelor. (C) ce trec prin” punctele A(2, 0), B(—4, 0), CO, 3), P(0, p). 20. Să se arate că locul geo- melric al centrelor cânicelor (C) este o coniră (T) care. trece prin patru puncte ale ciiror. coordonate se cer. 39. Sd se studieze natura Conicei (7) după diferitele 
poziții ale punctului P-pe'Oy. 40. In cazul =, să se afle ecuațiile „axelor | conicei (7), coordonatele focarelor, lungimile axelor, , a 

-ă .. 

„A. Abramescu, — Lecţiuni de Geometrie Analitică, . 12



, , DE 2 "  D>>0; iperbolă, p<O; cerc, Gp==4, 2= două drepte, p=—3, —6, 0. 

I : X.Y 
| (£, 1). Ecuația redusă este ET ie 

„ip. Se dau două axe perpendiculare Oz şi Oy şi punctele Ala, 0), B(0,a). 

SS 
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„1% Printre-conicele ce trec prin A, B, C, P, sunt şi cele formate de 
dreptele (AC), (BP); Oz, Oy. pa | o - 

Ecuațiile dreptelor (AC), (BP) fiind | a . 
, ay oz po N 

. za: 1=0, = +5 1=0, 

Sau 3-F2y—6=0, pr—y-Pr=0, 
ecuaţia generală a conicelor (C) este 

| + (30-2y- 6)(pr—y-kp)-tazy=0, 
A fiind variabil. - SP - e PE 

2". Locul centrelor se obţine eliminând A între ecuaţiile f 0, f, =0, 
3(pz—yrp)tp(324+-2y—6)-Hy=0, 2(pz—y+p)—(3z-+2y —6)--a=0, 

i este -. 7 E 
S 6pzx*4-4y?—3po —(2p4-6)y=0, 

| 1P9+p6t—30—29=0, 
ceeace probează că această conică trece prin intersectia conicelor 

7 4P—6y=0, 6a2—3a—2y—0, | ! 
: a. PE [1 22),( 1 3), ale căror puncte de intersecţie. sunt (0, 0), (£, 0), (3 3.) a =) 

3. Natura conicei (1) depinde de coeticientul 6p; va fi. elipsă, când 

care se poate scrie 

40. În cazul p=1, ecuaţia este 62-4-4y2—3—8y=—0. Centrul este în 

1, ete, b=2, de unde se vede lun- | 
gimile axelor, Ecuaţia axelor este Bf: —fp) =(A=O)f, fe; sau 1.0, F=0 (căci B=0). ps „ 

Coordonatele focarelor sunt date de fly =A4A—C)fiz,)), fa f y =A4Bf(z,y), 
care se reduc la ecuaţiile 10, Tp=HA-O)fiz,y); sau f4=0, fa=â(A- Ofiz,y). 

: 1 1 5 , , : De unde z= m y>lta =. Se mai pot găsi coordonatele îocarelor, fă- 
când identificarea _ , - Go 4y —32—8y=Slt0—aP-Hy6P—(l-tmy-tn). îi 
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Când lipseşte B,-axele conicei sunt paralele cu axele de coordonate. Se găsesc coordonatele (a, £) ale focarelor față de ecuaţia redusă a conicei şi (o Yo) fiind centrul, coordonatele focarelor “îață - de vechile axe sunt Zota, Yo+B. 
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Să se scrie ecuația generală a conicelor tangente în A la Oz și B la Oy. să se găsească locul vârfurilor şi focarelor acestor conice, a 10. Ecuația generaiă a conicelor este * aa - ' 
5 fz, Wztz-ty—a)2-Hazy=-0, 

29, Ecuația axelor este Bf 
[Ey sau 

(4-07, care se reduce ' la 

ya bysttety ah. | aa 
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Luând semnul +, avem z=y; ceea ce arată „că bisectoarea “unghiului 'zOyi 
face parte din locul vârfurilor. Luând semhul —,.avem. - .: - be 

2(7+y—aH-Mz-t+-y)=0; , 
locul vârturilor se obţine eliminând -pe A între această ecuaţie şi . (5) şi se» 
găseşte A 

(2-y—a)le--y—a0-t-y)4c0y]=0, 
Primul factor egalat cu zero, reprezintă dreapta AB, care corespunde la 
conica formată din dreapta dublă AB. Al doilea factor egalat cu zero, dă 
ecuaţia 

(2—yP—a(z-+-y)=0, | 
Care reprezintă o parabolă cu vârtul în O Şi trecând prin punctele A şi B, 

3% Focarele unei conice sunt la intersecția axelor curbei şi a iperbolei 
definită ia ecuația ” 
7 . Ii me 

.” di Bz, >z fez fe 

care în cazul. nostru se poate scrie 

(L-FAP2--2zy)=P2-F-A(--y)P-t-a2azy, 
unde P=z-+y—a. Divizând cu A, aceasta se mai scrie 

(6 - O2)ey—aP=0, . | 
Ecuația axelor se descompune în i 

_2—y=0, (7) 2P-pM(ar-f-)=0, 
Prima reprezintă bisectoarea unghiului ZOy, care face parte din locul foca- 
relor. Etiminând pe A între ecuaţiite (7) şi (6), obținem aa 

2 P—a(24-y)=0, | 
care arată că locul focarelor este un cerc circumscris triunghiului OAB. 

III. Se consideră conicele (C) ce trec prin punclele A(a,'0), B(0, ă), P(p, a), 
având ca normală în punctul O dreapta OP. Să se studieze natura conicei când 
P variază, Considerând conicele reduse la dreptele (OA), (BP); (OB), (4P),: 
ecuaţia generală a conicelor ce trec prin O, A, P, B, este | . 

(y—a)y-halaz— y(p—a)—a9]=0, Xaz?—eyip—a)-y? —Xz—ay=0, 
Tangenta în origină este Xaz-Fay=0, sau Xa-t-y=—0. Normala în O fiind ! NL (tt pi PE 
OP, tangenta în O este perpendiculară pe OP, adică ast „A= a" 

ai 

a N 
. 

+ 

Ecuația conicei este 

Eat de (poet ip ay=0. 
Natura acestei conice depinde de | 

E Bolmp—oP—4o0], 
al cărei semn stă în legătură cu realitatea rădăcinilor ecuaţii în 2, 

Si [0200040 | 
“Formând şirul lui Rolle pentru această ecuaţie, avem R)<0, f (=) <0, 

fa)<0, fico)>0; deci o singură rădăcină reală pentru 2, mai mare ca -a. 
| : 12%
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| Insemnând cu p, acea rădăcină, urmează că dacă O<p<Pr E<<0, elipsă; 
dăcă p<0, sau p>pu, E>>0, .iperbâlă. Iperbolă echilateră este. când p=—a,: 
iar cerc în cazul a=p. SSI _ 

IV. Să se scrie ecuaţia conicâlor (C) care au trei puncte confundate În 
origină cu curba y=a2—2ry-4-y2, Să. 'se afle locul centrelor îperbolelor echila-: 

  

     DAB .,.T 
Fig. 118. _ Fie. 119, | Fig. 120, 

"tere care fac parte din conicele (C). Să considerăm o conică ce „trece. prin 
„ intersecţia conicei (7) cu dreptele (AB), (CD) (Fig. 118). Dacă B se confundă RE - Cu A (Fig. 119), dreapta AB este: tangenta în A la Y conica (1); astiel că conicele cu ecuaţia - . a    

(0)--ACD)(AT)=0 
sunt tangente în A conicei (1). Dacă şi punctul D se. „confundă cu A (Fig. 120), atunci conicele 

(E-EMAT(AC)=0, 
= Z, au trei puncte confundate în A cu conica (1), [O . Revenind la problema noastră, urmează că 

Fog, sa1.: 29-27 y2f99—y-fuy(y—20)=0 

(0, 1 ) 

  

    
reprezintă conice care au trei puncte confundate în O (Fig. 121) cu conica. | 29—22y-+P—y=0, care este o parabolă tangentă în ' origină axei: Oz şi având bisectoarea întâi- ca direcţie a axei. î DI „>. Ca să fie iperbolă echilateră, trebue 1-F-(1<k-45)=0, u=—2, iar ecuaţia. iperbolelor echilatere cerute este — - ă o | a : 22—20y(1—0)—y2—y==0, ia o Locul centrelor este cercuţ 2004-2p2—y=0, a V. Se aă curba .X24-ay2--2y—y=0 şi PO, p). Se duce prin P (Fig. 122) 0 dreaptă ce tae curba în M' și M”. Să se detei-mine punctul P. aşa ca oricare ar fi dreapta dusă prin acest punct ungliu M'OM” să fie drept. Ce se în= " tâmplă dacă conica dată este iperbolă echilateră. In general, fiind date două curbe AZ, Y)=v, gi, y)=0, să. găsim ecuaţia fascicolului de drepte ce unesc. „origina cu punctele de intersecţie ale acestor curbe (Fig. 123). Pentru aceasta, să considerăm uri punct Fig. 122, . oarecare (z, y) pe:o dreaptă 'ce uneşte 'origina cu. 

  

A
.
 
2 

Po
 
p
a
i
 

a 
ie
 

cr
ea
 
a
m
e
t
 

2 
2 
aa
a 

a
 

fa a
a
 

  
 



tunul din punctele (Zu yu) de intersecţie ale curbelor. | .Y 
:Avem E A O de a a a a a 

La, 
Li Ye 

îi . . , ae . 
ide unde = Ye 

  

- Dar coordonatele (2, y.) veritică relaţiite | | 

pu fizu Y0=0, 9izo Y0=0, . . N : | Fig. 123. 
unde înlocuind pe 2, şi y, cu valorile lor, avem 

2 02,70, Ag 0 az 30. | 
'Gonind numitorii, ceea ce. însemnează a le face omogene cu ajutorul lui A ecua: 
țiile fi, y)=0, gt, y)=0, avem E e 

| F(z, y, 9=0, G(ac, y, A)=0. 

-Eliminând între acestea pe 1, avem R(z, y)=0, care este relaţia dintre coor, 
«donatele (z, 3) -ale unui punct oarecare al îascicolului -de drepte ce: unesc 
origina cu punctele de intersecţie ale curbelor AZ, Y)=0, gi, y)=0. Ecuația 
acestui tascicol este R(z, y)=0 şi se obține . făcând omogene funcțiunile 
Ra, y). gi, y) cu ajutorul variabilei A şi apoi eliminând pe A Între ele. 

- In cazul nostru, curbele sunt IE : 

„X-rayt++20y—y=0, 3r—y-kp=0, a | 
cea dată şi o dreaptă oarecare ce trece prin P. Făcându-le omogene cu va- 
riabila t, avem | o DIR a. 

E a*+-ayph--azy —ty=0, A — y-+-pl=0, 
de unde eliminând 'pe î, obținem ” 

a „PET ap D=0, | | 
Ca unghiul M'OM” să fie drept, trebue ca aceste drepte să fie perpendicu- | 1 SE lare, deci pap —1-=0, Pe Deci punctul P(0,p) este găsit... 

„În general, se demonstrează teorema lui Fregier, A fiind un punct al 
unei conicei, coardele M'M”' ale conicei, astfel ca unghiul M'AM"” să fie drepte 
nec printr'un punct. fir, așezat pe normala în A la conică. Demonstrajia se 
acela îel, luând. ca Oz tangenta în A și Oy perpendiculara în A (normala). 

Când curba. dată. este iperbolă echilateră, atunci a+-i=0 şi deci, punct . 
tul este la infinit pe Oy, secantele sunt paralele cu normala în O. : 

VI. Se dau două axe perpendiculare şi” punctul A(0, a). 10. Să se scrie 
ecuația iperbolelor echilatere (H) tangente în O la Oz şi trecând prin punclul A, 
20, Să se găsească locul centrelor acestor iperbole. 30, Să se araie că luând o 
iperbolă ourecare (H), un cere (C) tangent în O la Oz o iae în două puncte 
diferite de O. Să. se găsească ecuația cercului (C), așa ca-unul din aceste puncte 
să se confunde cu O. şi să se arate că acest cerc rămâne acelaș pentru toate 
îperbolele (H).: - - ” , a A 

1 Ecuația iperbolelor echilatere este | 

Ta aeoaey hay =0, 

.. 
i 20. Locul centrelor este 2 y2— 2 y=0,
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30, Să considerăm .o conică particulară formată de Oz şi dreapta PQ 
(Fig. 124). Presupunând că P vine în origină, PQ devine OQ, deci conica 

a Ii  AEVHaOa)(0Q)=0 
are cu conica dată trei puncte confundate în 
origină. Ecuația acestei conice este 

e DPF20y 9-Fay-tuyly—k2)=0, 
pu Şi & fiind variabile. Ca 'să' fie cerc, trebue 
ps? 2A—ak=0, Î=—1-Fu; p=2, =, 

” Ecuăţia cercului 'este | 
0 , Zi 3 o . Fig. 124, | EI ra, independent de iperbolele considerate (independent de 3). 

VII, Se consideră parabulele (ym) Ptdn2p=0, m variabil. 10, Să se -găsească ecuația unui cere (C), care să tae parabola în trei puncte confundate în origină și să. se 'arate:că âcest cere rămâne fix când m variază. 20. Să se arate că. printr'un punct 'Mo(o, yo) trec două iparabole. Să se. indice: pozițiile celor două parabole: în. cazul -a=0, yo=—4a. 3. Să se arate 'că -azele para- dolelor care. corespund unui pimet al.cercului (C) sunt perpendiculare, 40,. Să "se găsească directoarea unei parabole şi să se arate că'm variind, această dreaptă trece printr'un punct fir e | Da AP a , » 10. Ecuația conicelor ce au trei puncte confundate în origină cu para- bola este . ai ia ce - A cea 

    
.. 

, 

  
. 

: (y—mzP-Hanty-ayly—p20)==0, mă 
“Ca să fie cerc, trebue —2m —Au=0, 1-a Am, pe Ecua- 

" ţia cercului este 2+-32-+4ay=0, E Ia 
20. Prin Mo(zo, yo) trec două parabole cărora le corespund valorile m" şi m! date de - ... .. . aa ia i 

” (yo mro)2-H4amys=0, m%(272-+4ay.) —2mzcoys-+-y2==0, : - i 
Când 20==0, yo=—4a;: avem M2—1==0, D=, mt parabolele sunt Ora ttay 20, haraag=0, e ) "3% Axa parabolei are direcţia m; deci cele două parabole ce trec prin Malo, yo) au axele de direcţiile m şi 1, rădăcinile ecuaţii 

| Ma | „ mtz3-F4ayo) —2zayo-t-y20,: | , i Ca să fie perpendiculare, trebue mi'p4''-4-1==0, - i. ! 
A 

Ă Pa . . Pa 
- ă : A Yo? : . i 

LR I = 1= , „i Da . . E: 
A a aaa pa FI a deci punctul Mo pe cercul 202--y02-4-4ay0==0,-. E EI 4%, Directoarea unei parabole se poate afla identificând ecuaţiile 279 2 29500) Ls 

” 2" —2m2y-ţ-y"4+-4am y=Sltz 2) H 0 eram), 
căci directoarea my+z-+u este perpendiculară pe direcţia axei, Identiticând, avem S==ni-ţ-1, a(n2--1)-Fn=0, —B(m2--1)-—mun=2am2, 0==(02-4-82)(mm2-ţ:1)—m2, 

| 
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n > __.2am?-k-mn 

mai? B= 2-1 
Ecuaţia directoarei este 

Intocuind în ultima, simpliticând, n=—amie 

2 my-to—am==0, 

şi trece prin punctul de intersecţie al dreptelor z=0, y=a. a: 

VIII, Pe axele perpendiculare Oz şi Oy se iau punctele A(a, 0), Bo, 5, 
10, Să se scrie ecuația iperbolelor echilatere așa în cât în triunghiul OAB  fie- 
care latură să fie polara vârfului opus. 20, Să se afle locul centrelor acestor 

îperbole. 30. Fie P mijlocul distanţei dintre punctele de intersecție ale uneia 

din iperbolele precedente cu Ox, Q punctul analog pe Oy: să se arate că dreapia 

PQ păstrează o “direcție fixă când iperbola variază. 

10, a2--212p—y2--2a04-28y-+y=0. Scriind că polara punctului A este 
Oy şi polara lui B este: Ox, avem 

a+-8=0, aa-ky=0, îta=0, bB-k+y=0; a=—b, B=—A, a. 
Ecuajţia iperbolelor este 

202-F-2X20y —y2—2bAa0 —2ay-FabA=0. 

2% Locul centrelor este. cercul 22-Hy2—air—by=0. 

30, Abscisele punctelor de intersecţie cu Oz sunt date de a2—2bax-t: * 

abi=0. Coordonatele lui P, mijlocul coardei determinată pe Oz, sunt (E), 0), 
Acelea ale lui Q sunt.(0, —an). Coeficientul unghiular al dreptei PQ este 
GA s 

= corist. . : , 
bA 5 - 

1X. In planul a două axe e perpendiculare se dau un „cere cu centru în 

origină şi raza a şi o dreaptă PQ ce trece prin origină şi are coeficientul sn 
ghiular m, 10, Să se scrie ecuația conicelor (S) ce trec - 

prin punctele de intersecție ale drepiei cu cercul şi 

tangente la cerc în unul din punctele de intersecție cu 

Oz. 2. Să se afle locul geometric al centrelor acestor 
conice, 30, Acest loc este o conică (C); să se deter- 

mine axele, centrul:  40.. Presupunând că, PQ se 

învârteşte în jurul lui O, să se afle locul polului: 

dreptei PQ față de conica (C), locul punctului de inter. 

secție al dreptei PQ cu asimplotele conicei (C) (Fig. . 
125). | Fig, 125. 

„1, Ecuația conicelor este 2-24 m —0)=0, 

20. Locul centrelor este fi, y)=zr2—y94-2uz y—at—amy==0, 

  

3%, “Centrul acestei conice este (2,0 0). Axele sunt date de 

- m[(20k2m y—ap- (—2y-+-2ma— —am)]= 2(22+2muy—a (—24 y-r2mz—am). 

4%, Când m variază, locul polului (2, 10) al dreptei PQ (ym) față 

de conica €), este dat de . 
„OF - 0f  9f 

* da, _âu a, 
m 10” 

(2r2m4 atm yr2mz—am)=0, aazi-tamyi=0. 

. Prima ecuaţie se scrie (2, —a)(1-t-m?)==0, deci locul geometric este dreapta 

a 
z= z 

m 

e
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Pentru a găsi locul punctelor .de intersecţie a' dreptei. PQ cu 'asimpto- tele conicei (C), vom elimina pe m între ecuaţia p=mz şi aceea „a asimp- , , 2 AS totelor, fi, y)— 2: ==0, sau fiz, WF =0 şi se găseşte cubica (curba de ordinul al treilea) 4(22-Pi2)(c—a)-ka?z=0.  - a ace a „71 X. Ecuația conicelor înscrise întrun patrulater. Fiind date conicele (1) “şi (7) prin ecuaţiile lor tangenţiale, - .. 
Eu, v, 10) > a12--Duv-ţ-cv2--2duo-4-2eviw-t-f10%==0, 

G(z, v,'2)= a'u9-+-25'uv4-c'o FF... ==0, | | 
ele admit patru tangente comune, at--uy-hwz=0, ale căror valori "pentru 4, v,w se obţin rezolvând ecuaţiile conicelor în raport cu u,z,w. Deci 

„Flu, e, 20)-FAG(u, >, 10)=0 
reprezintă, când A variază, toate conicele înscrise în patrulater format de tangentele comune la conicele F=0, G=0. Se zice că F--AG=0 formează un fascicol tangenţial de conice. - DI ae 

Se pot găsi valori pentru 1, pentru care 
ducă la doi factori de gradul întâi, - i 

„at av-o)teu'-gro-Ppa0)=0, 
adică conica să se reducă la punctele 

au-f-Bv-Fo=0, d'u-FB'o-'w==0, 
de coordonate (a, 6, », (4, g', 7). Pentru aceasta trebue ca forma. cuadra- tică F-FAG să se reducă la doi factori, adică discriminantul 

aha! dh d-ad' 
B-FAB! c-Fac? e-hhe' | =0, 
dhd ehe FFF 

Această ecuaţie de graiul al treilea în A.dă trei_valori_ deci printre conicele fascicolului tan 

ecuaţia F-H-AG=0, :să se re- 

e an gențial sunt trei reduse la .câte.. două” pe 

puncte şi anume vâriurile - 
A, B;C,D;E, F (Fig. 126) 
ale patrulaterului format 
de cele patru tangente co- 
mune .la: 'conicele F=0, 
G=—0. II 

Deci, fiind date punctele... 
Aia Bi 7) IT, 2, 3,4, 

„ ecuaţia generală.a conice». 
   e "A ro   E „dor inscrise în patrulate- Fi. 190, : CUL ATAZAZA, este Get PertmaohentePge-ante)-P Cea ant a-l a)_0, De asemenea, Ei e F(u, v, 20)-F(ate-F-Bv-Foa'u-ţ-ga Fy10)=0 ! reprezintă conicele inscrise în patrulaterul format de punctele (a, £, >), (a, 8-1 la conica Fu, 2, 10)=0, XI. Ecuația conicelor. care au aceleaşi focare cu o zut că ecuaţia unei conice cu focarul (a, 8) era» 

tangentele duse din 

conică dată. Am vă- 

( 

i pentru 3, şi 

oa
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20 -pP=0zmym), 
[y—B-ki(z—a)ly—8 -itz—a)]=(te-tmagr n), i=V-1. 

Se vede că 'dreptele izotrope ce trec prin punctul Fa, 8), 

sau 

y-B=ti(t—a), 
a. sunt tangente la conica noastră, căci punctele de intersecţie, de ex., ale co- | nicei cu dreapta y—g==i(2—a) sunt date de o i 

(lztmy+n=0, y-8=i(z—a), 
adică un punct dublu. Deci, putem da o nuuă detiniţie a focarelor unei co- nice: Focarele sunt punctele de unde se pot duce la 0 conică tangente izotrope, 

Dar, dreptele izotrope trec respectiv prin punctele ciclice, I(1,4,0), 
J(;—4,0) şi deci taugentele duse la o conică prin punctele circulare se tae în focarele conicei (Fig, 127). Aşa dar, conica esta înscrisă în patrulaterul format de tangentele duse din 1.şi ] la conică, astfel încât pe ” Ma dacă o conică are focarele F(a,8,»), F'(a',8',%), ecua j fia generală a conicelor care admit focarele F şi F, ” Ia 
adică a conicelor înscrise în patrulaterul IJFF” (Fig. 127) 
este 

(got) ago PF 
Ael-Foi-0) (ut0i-k0)=0, e 

sau a (atehgo-ha) (efuetpto-P n) -PAMe-pa 0, 
Deci, ecuaţia unei conice fiind i 

- Au) =0, 

ecuaţia conicelor omotocale cu aceasta este E 
fit, W)-FA(u2-+o2) = 0.. 

Ca aplicâţie, să considerăm locul punctelor al căror produs al. distan- 
felor a două puncte F(a,8,y), F'(a'8'%) lao dreaptă ur--uy-wz=0 este constant, 

(au4+-Bo-t-pw) (u-t-g"0--yw) = 
„u-ot E sau : - , - - 

« n Cauo-P) (a'2-F8'0Fy'w)= hu?) 
„Care este o conică 'cu focarele F şi F'. Deci, o nouă definiţie a conicelor cu 
centru: Infăşurătoarea dreptelor astfel că produsul distanțelor la această dreaptă, a două puncle să fie constant. | 

XII. Locul centrelor” conicelor circumscrise unui patrulater. Fie patrula- terul AA” BB! (Fig. 128). Să luăm ca axe DI 
Oz şi Oy dreptele AA! şi BB”, care se 
tae în O. Fie C şi D: intersecțiile dreptelor 
AB, A'B' si AB, A'B. Insemnând cu A(a,0), 

- A“(d,0), B(0,p), B'(0,b'), ecuajia conicelor 
circumscrise patrulaterului AA'BB' este 

o (Error oz 
- Locul centrelor este. - a „1 "Figa 128, 
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a? “pi ata! bb =0. 

(9) aa! db” zaa' a 2579 
Această conică trece prin punctele: C, D, O, centrele conicelor reduse | 

respectiv la .dreptele. (AB) (A'B'), (A'B) (AB'), (AA') (BB'), trecând prin cele 
' aţa A 

patru puncte date, A, A”, B, B'. Dacă facem y=—0, avem z=—0, z= i: deci 

locul centrelor trece prin mijlocul segmentului AA”. Trece de asemenea prin 
"alte cinci puncte care sunt mijloacele dreptelor trecând prin cele patru puncte. 

date. Deci această conică, locul centrelor, trece prin nouă puncte, mijloacele 
celor şase segmente formate de cele patru ptincte și prin cele: trei puncte 
de intersecţie ale 'Iaturilor” opuse ale patrulaterului considerat, i 
„-.  Să'presupunem că considerăm iperbolele echilatere circumscrise 'unui 
triunghi, AA'B şi fie B' ortocentrul triunghiului (punctul de întâlnire al înăl- 
țimilor); atunci punctele O,D, C sunt respectiv. picioarele înălțimilor din 
B,A, A”. Conicele (8) sunt : circumscrise “patrulaterului - ABA'B' şi cum se 
ştie că iperbolele echilatere circumscrise unui triunghi trec prin Ortocentrul 

na 

"triunghiului, urmează că ecuaţia (8), unde aa? pg?» reprezintă. iperbolele 

echilatere circumscrise triunghiului: AA'B (axe perpendiculare, Oz fiind AA. 
şi Oy fiind OB'B). Ecuația (9) se reduce în .acest caz la un cerc, deci locul 
centrelor iperbolelor echilatere circumscrise unui triunghi AA“B trece -prin 
nouă puncte, mijloacele laturilor AA”. A'B, BA ale triunghiului ;: mijloacele 
segmentelor A'B', AB', BB”, cuprinse între vârurile A, A“, B ale triunghiului 
şi ortocentru B'; picioarele O, C, D ale înălțimilor duse din B, A', A pe laturile 
opuse AA”, AB, BA'. Cum acest loc este un cerc, urmează că în orice tri» 
unghi, mijloacele laturilor, picioarele înălțimilor, mijloacele segmentelor cuprinse 
între vârfurile triunghiului şi ortocentru, sunt nou puncle așezate pe un cerc, 
numit, cercul celor nouă punele (al lui Euler); acest cere este locul centrelor: 
iperbolelor echilatere circumscrise triunghiului considerat. - 

! „XIII. Locul focarelor parabolelor înscrise într'un. triunghi. Parabola fiind 
tangentă la dreapta de la infinit, ale cărei coordonate tangenţiale sunt 4—0; 

| v=0, w=F0, urmează că ecuaţia ei tangen- 
yu țială. nu va conţine termen cu w2 (căci 

trebue să fie verificată de u=0, v= 0), 
A “ Luând ca axe Oz, dreapta BC (Fig, 129), | - ca Oy, perpendiculara din A, să însem- 

B (d.0) C (e 0) nâm coordonatele A(0,a), B(5,0), C(c0) . ? z: Să considerăm patrulaterul format de tri: 
"unghi şi dreapta de 1a infinit ce tae înP 

- şi Q.dreptele AB şi AC. Parabola este P 7 = 0 (infinit) înscrisă în patrulaterul BCQP, Ecuația 
"Fig 129, "dreptei “AC. fiind a A —2=0, . punctul 

    
Q al ei de la infinit se obține făcând z=0; Q are deci coordonatele 2 = 
Q(c.—a0). De asemenea, punctul P are coordonatele P(b.—a,0). Ecuația pa= rabolelor înscrise în acest patrulater este : : | 

Aev,tw) = (tc-țw) (ue— au) Abu) (Bu—asi=0. ” 
Să găsim locul focarelor acestor conice, Pentru aceasta, să ne adu“ 

o. 
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cem aminte că focarul (z,y) al unei „Conice este un punct de unde se pot 
duce tangente izotrope. Ecuația unei drepte ce trece prin acel punct, este 

în Y— y=ni(X—a), mX— Yu mz=0, + să 
şi are coordonatele tangenţiale wm, —1, y— ma), Seriind. că. această dreaptă 

„este tangentă la conica ” 

” “Ro, 10) Zaut--2auo hp -2ouao--2cote-t pt =0 ai : 
avem - DE, 

a2—2gm-hyp-t-23m(3 ym) —2e(s m) Hu —ni2)?=0, 

| Playa —232)—2u(p-— dy —et-kya hr zi 

Punctul (29) va fi focar, dacă această ecuaţie are “rădăcinile ecuaţii 
1024-1==0, adică dacă 

aha 200=y 2 pi B—ăy—ez+yay=0. 
- Deci, ecuaţiile care dau focarele (a,p) ale conicei în: „coordonate tan- 

gențiale, Pa) 
SI atasa “ suto-ț 2-20, ” 

sunt 
(22 — pp —200-2ey-Fa—720, Dypet—0y-k-8=0, „i 

Aplicând acestea; În, cazul €onicei. - 3 

flu) (ue eu: - ateu) 
fu, PAD) S(e2-PADP) ale) — atata) —umac-tab):=0, 

avem 
a 

—tehbz-ta-Pay-tet-htt=0, _ecbaa apetit, — setat, = 2 - 

De unde, eliminând pe 1, locul focarelor” stie cercul * -  - i 
(ez-ap— c)laz—by-tad) = (eztay—taz=eyrrec), 

ce trece prin vârfurile triunghiului ABC. : 
„Deci, locul. focarelor parabolelor î înscrise într'un: triunghi este cercul cir- 

Cumscris_ triunghiului; sau, focarul unei parabole înscrise întru , „drunghi este 
:pe cercul circumscris triunghiului, 

- Ştim că este numai o parabolă înscrisă înţr un patrulater. Deci, focarul ' 
ei este pe cercurile circumscrise celor.patru triunghiuri formate de câte trei 
"din laturile patrulaterului,. Ajungem la teorema lui Miguel: Cercurile circaum- 
scrise celor patru triunghiuri formale de câte trei din laturile unui patrulater, 
se tae în acelaș punct. (focarul parabolei înscrisă în patrulater).- 
XIV, Locul centrelor conicelor înscrise într'ui patrulater. Pentru deter. 
minarea centrului unei conice, să ne reamintim că centrul ește polul dreptei 
de la intinit. Trebue deci să ştim a găsi polul unei drepte (tso20) în raport 

„Cu conica f(a,v,20)=0. " 

: Am văzut că fiind date dreptele Guset, € (04,2Vast02), condiţia ca aceste 
drepte să fie conjugate în raport cu conica este N E 

„ Of af = (10) - ata ai -Fuz == 3 “rio: Ze - 

„Dar, dacă două drepte sunt conjugate, una, Cote), trece prin polul celei. 
lalte ; deci, din relaţia (0), care arată că dreapta Ha C-zy-Htoaă =0 trece prin 

Of, A, 2f. punctul (2 * 5? roi)? urmează că polul dreptei. (unt) în raport cu Co» 
i 

nica fu) = O are coordonatele” omogene ” Pc
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Qf 21 Of 
i au! du! [TA 

"Aşa fiind, ecuaţia tangențială a fi unei i drepte (eu) este 

mru +2 = 0, sau url ro rm o =0. 
Dacă (u„vw) este dreapta de la inci, „atunci 10, n=0, wi=k0 şi 

deci ecuaţia polului este o 
pr a do. 

Deci, fiind, dată ecuaţia tangenţială a unei conice, Fu, 1W)==0, ecuaţia tangen- 
țială: a centrului este - 

2f_ 
, 9 ” Ia / 

„Să revenim la conicele înscrise în patrulaterul ABCD, A(a, 9, B(0,b) 
C(60), D00,d). Ecuația tangenţială a conicelor este St: 

J(uv,w)= Stoner mpi wo 
Ecuația tangenţială a centrului este  . - ” 

A = =0, ce-au pac 0, 

Dă utectatalt-Fa+2w(1-+)=0. | 
Coordonatele omogene punctuale ale centrului Sunt. 
= pe-a, py=(b-kd), pE=2AI-PA), 

de unde eliminând pe p şi d avem 

. - ata - i 
—-— o. | 

deci. "locul centrelor conicelor î înscrise într'un patrulăter este o dreaptă ci ce irece prin mijloacele diagonalelor. Cum între aceste conice înscrise în patrulater, „Sunt şi conicele reduse la câte două puncte (A,C), (B, D), (EF), AC, BD, EF jiind “cele: trei diagonale ale patrulaterului complect şi cum centrele. acestor conice sunt mijloacele acestor: diagonale, rezultă că mijloacele diagonalelor unui patrulater complect sunt colineare, această dreaptă fiind locul centrelor CO- nicelor înscrise în Patrulater, . : 
XV. Altă definiție a conicelor. Să considerăm doux fascicole de drepte trecând respectiv prin punctele P şi Q coeficienții unghiulari m şi m ai acestor drepte verificând relaţia omografică 

() “ Amatn'4-Bm-- Cm. +D=0. 
Să găsim locul geometric al punctului M pe intersecție a două + raze omoloage, PM, QM. Luând PQ ca axă Ox şi perpendiculara în mijlocul ei ca axă Oy, coordonatere punctelor. fiiod P(a,0), Q(-a, 0), ecuaţiile razelor omoloage Siint 

-y=mlzr—a),. y=n'(a-ka). | 
Eliminând pe 2 şi n între aceste ecuaţii și (UD, avem ecuaţia locului geometric 

AR+ Foto) Cla-at otet i=o, Sau 
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| Dz2+HB-A-C)ry-FAp-HB—C)ay—Da?20, . 
adică o conică care trece prin vârfuzite P şi Q ale fascicolelor. Fascicolele, 
între ai căror coeficienţi unghiulari +. şi m” a două raze „omoloage,. avem relaţia omogratică Cu SR 

Anm'-+BmA4- Cm'4+-D=0, De 
se zic fascicole omografice, Deci, o conică este locul intersecții -a . două raze 
omoloage. a două. fascicole omografice, direcţiile asimptotice fiind paralele cu 
razele . - a : pi 

i Am2-(B4+-C)m-+D=0, A 
XVI. O ultimă definiție a conicelor. Să aflăm întăşurătoarea dreptelor 

„Care unesc punctele omoloage a două diviziuni omografice pe dreptele date 
D şi D'. Să luăm acele drepte ca Oz şi Oy şi fie P(p,0), Q(0, q) câte un 
punct fix respectiv pe Oz-şi Oy şi'M', M'? variabile, astfel ca SE 
(12) a. PM'QM'4-0.PM-eQMI-pa=0 e iii 

Să considerăm o dreaptă variabile, acz-ţ-uy--iwz=0, ce tae axele în 

: Bu ) > 

— 2, 0], (o, 2). Presupunând că aceste puncte sunt tocmai M' şi M”?, 
„e pi DA as i . i a 1 vom înlocui în relaţia (12)... | a 

LA A “ - m Ă PM == IP QA 8 
şi avem De E CR 

, 1 10 . 10 N v - 20 eu "de ro)( 2-0) (2-0) e(S-rara=0, 
. aţw-rup)tiv-ea)—bv-rup)v— e(iw-Foa)u-t-duv=0. IA 

Aceasta probează că înfăşurătoarea dreptei M'M”? este o conică, tan- 
gentă la Ozi(y=0; u=0, w=0), Oy(z=0; 'v=0, w=0),: câci această ecuaţie 
este verilicată de coordonatele tangenţiale ale axei Oz(u=0, w=0) şi ale axei 
Oy(v= 0, w:=0). Este o parabolă când a=0. Deci, o conică este înfăşurătoarea: 
dreptelor care unesc două puncte omoloage a două diviziuni omografice pe douii 
drepte date, a : ” - : 

XVII. Conicele şi diviziunile omografice, Să considerăm dreptele a=0; 
8=0, y*=0, 3=0, care se tae în punctele 1, 2, 3, 4 (Fig. 130), Ecuaţia ! 

. ay=Bă . . , 
reprezintă o conică (C): circumscrisă patrulaterului 
123 4. Ecuațiile | | 

(3) | a2=A8, 3=Ay Aa 
reprezintă două drepte care se tae într'un punct Mal 
conicei (C). Când.A. variază, prima ecuaţie “reprezintă 
un fascicol de drepte cu vârtul în punctul 2, iar a doua, 
un fascicol de drepte cu vâriul în punctul 4. Cum ra- 
poartele anarmonice a patru drepte a fiecărui fascicol - Fig. 130. , 
depind numai 'de valorile lui 2, urmează că raportul anarmonic a patru drepte 
ce unesc punctul 2 cu patru puncte ale conicei este egal cu raportul anar- 

  

monic a patru drepte care unesc -punctul 4 cu aceleaşi puncte, | , 
Considerând cele patru puncte ca fixe şi punctele 2 şi 4 ca variabile,
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urmează că fiind date patru puncle A, B, C, D pe: o conică, raportul anar- 
monic al dreptelor MA, MB. MC, MD care unesc un punct M al. conicei cu 
aceste patru punile 'este "constant, e a a 

Făcând calcule anăloage în. coordonate tangenţiale, 'rezultă că o' tan- 
gentă. variabilă la o conică înterceptează pe patru taugente fize 'patru puncte 
al căror raport: anarmonie este constant, n 
4» „ Deci, raportul. anormonic: a patru puncte ale unei conice este, sau ra=: 
portul' anarmonic al celor patru drepte ce unesc:acesta. patru puncte: fixe 

- cu un punct variabil al conicei, sau raportul anarmonic al celor patru puncte 
unde o tangentă variabilă la conică tae' tangentele în cele patru puncte date. 
ale conicei.. . - 

- "In general, să considerăm două fascicole omogratice (punctuale sau. 
tangenţiale), definite prin ecuaţiile | .. i 
(14) - a=XB, 5337, AAN-FBI+-Cy'+D=0, : 
unde A, B, C,D sunt constante, Ecuajiile: (13) corespund cazului 3==y, Elie 
minând pe 3, X' între ecuaţiile (14), se obține o ecuaţie de gradul al doilea. 
Deci, punctul de intersecție a 'razelor corespunzătoare a două fascicole omogra- 
fice de drepte descrie a conică trecând prin vârfurile celor două fascicole; dreapta 
care unește două puncte corespunzătoare a două, diviziuni omografice pe două 
drepte rămâne tangentă la o conică tangentă la cele doudă drepte. 

| Exerciţii. 
1) Să se determine b şi c în funcţiune de a, astfel ca curbele 

Y-razy—ba?42cz=0 să aibă dreapta y—a2—2=0 ca asimptotă. Să se afle locul centrelor acestor conice, când a variază. 
R. YPtazy—(a+-1)22—2(a-+-2)2=0. Locul centrelor este 

j a (Po y(D—y20=0, 
2) Se consideră . punctul M'(a, 8) pe iperbola (D 22—pP—1=0, Prin punctele unde normala în M' la iperbolă tae curba se duc conicele bitan- gente iperbolei. 10, Să se găsească ecuaţia generală a lor. 20. Printre aceste conice este una (C) ce trece prin centrul iperbolei; să se afle ecuaţia ei. 30, Când M' se mişcă pe iperbola (I, natura conicei (C) variază ; să se arate că iperbolele 22y-4-1=y, 2xy—1==0 despart pe (i) regiunile pentru care (C) este elipsă de cele pentru care e iperbolă şi că punctele lor co- - mune cu (1) dau ca curbe (C) parabole. 

| R. 10. dft; a2—92—1-FM(ay-HBr—2a0)9==0, 20, 22 — 2-1 
are (YFBZ—2a8), ge, BI —AC=40f60(4atpt-ț-p?—a2)==4a?g%(4a362—1) ; elipsă, 
dag? —1<0, (2a8—1)(2a8-+-1)<0 ; se construeşte 2a8 —1=0, 2a8-+-1==0, etc, 3) Se dau două axe perpendiculare Oz, Oy, un punct A pe Oz, un punct B pe Oy. 1%. Să se formeze ecuaţia generală a iperbolelor „echilatere : trecând prin A şi tangente în B la Oy. 20, Să -se afle locul punctului - de. intersecție al tangentei în A cu paralele la asimptote duse - prin O.' Acest: loc este o parabolă tangentă în origină -la Oy, cu axa paralelă cu AB. „ RYAGa,0), BO0,b); a-aay-p- E 
are ca ecuație (bz+ay)—a(a24-02)7=0, . i 

4), Fiind date punctele F şi A, să se . formez 
focarul în F şi cu un vârt al axei focale în A... 

  +20 y—02==0,. Locul cerut 

e 'ecuaţia conicelor cu. 
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4 R. Luăm FA ca axa Oz, perpendiculara în F ca Oy; A(a, 0), Ecuația co- 

nicelor este de forma a2-ţ-32=—6 str. „Scricm. că trecem prin A; 2= Cp 

aşa că ecuaţia conicelor este (a—P(ac2 + y2) —a2(z—A=0, - 
5). Se dau două axe perpendiculare Oz şi : Oy şi punctele Ala, 0). 

AQ, —a), 10. Să se formeze ecuaţia iperbolelor echilatere circumscrise . tri- 

unghiului OAA!. 2% Locul punctelor de contact. ale tangentelor la aceste 

curbe paralele cu dreapta 2A+-y=0, 30. Locul punctelor de întâlnire ale nor- 

malelor în A şi. A, 
| R. 19 200-209 — 2 a(2+-3)=0;: 20, a + p—a(0—3); 3, locul! este 
parabola (m+yk+a(z—y-—2a)=0;' axa este z-1-y=0, tangenta la vârt 
r—y—2a—0. 

[o “3 6). Se consideră iperbolele echilatere care au ca vârt un punct dat O, 

| care trec prin punctul dat A. 10, Să se atle locul centrelor acestor curbe. 

i 2%. Să se găsească înfăşurătoarea axelor netransverse ale iperbolelor con- 
siderate. 

” ""R Luăm O: origină, OA ca axă Oz; A(2a, 0). Ecuația iperbolelor echi- 

latere ce trec prin O şi A este 24 2Bry—yP —2uz4-2Ey=0, O va îi un vâri 

dacă. diametrul conjugat tangentei în origină este „Pg pendicular pe această 

  tangentă. Ecuația conicelor considerate este a ay — VP —2a0—21y=0.: 

10, Locul centrelor z(22-4-42)—a(202—g2j==9. 20, Axa  etronsversă trece prin 

  centru şi este paralelă cu tangenta în O; are ecuaţia y— pa = 

2 (a acea A, sau D-AIA — 220, Infăşurătoarea este parabola 

y2—4a a-i 

7). Se dau două axe perpendiculare Oz şi. Oy şi un punct Ata, 0). Se 
consideră parabolele tangente în O la Oy şi care trec prin punctul A. 

10, Să se afle locul focarelor acestor parabole. 2%, Să se aile locul vârfuri: 
lor. 3%, Să se găsească înfăşurătoarea directoarelor. 
i R. fiz,y) = (py—mz)—amtz=0, 10. Ecuațiile care dau focarele sunt 

fe —f, *_4(m2—1) fz,y)=0, f, f râmflr,y)= 0; 4 Hâmy-Pam2=0, y-mz=0, . 

| Eliminând pe +, locul focarelor este 4r(224-42)—ay1=0. 20, Axa para- 

bolei este f af y=0, 2A(m2+-1) (y—ma)+ram3=0. Locul vârturilor se ob- 

fine eliminând + între ecuaţia curbei, f(0,y)=—0, şi aceea a axei. Coordona- 

tele unui punct al locului sunt 

i . _ ami o —a5(04-2) - 
Ani IO a da ” 

în funcţiune de parametrul variabil Ma 

3%, Se poate considera directoarea ca locul punctelor de unde se poate 

duce la curbă tangente perpendiculare, Ecuația directoarei este atunci 

fi +7, "2 —4(m24-1) fi. 17)=0, -tâmy-kam =—0. Intăşurătoarea acestei drepte 

- este parabola P—az=0, e. « | 
a 8) Să se afle locul: vârturilor iperbolelor echilatere având acelaş cen- . 

tru şi un punct comun.
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R. Luăm ca origină centrul fix, ca axă Oz dreapta care uneşte centrul 
cu punctul.comun la toate iperbolele Şi fie a abscisa lui. Ecuația iperbole- 
lor este a2—-424-2ary—a2—0. Locul vârturilor se 'obține eliminând A între 
ecuaţia, curbei: şi a axelor ;' are: ecuaţia (22-+y2—a0(z29—y9)=0. . 
9) Să se afle înfăşurătoarea coardei unei conice văzută din focarul a- 

cestei conice sub un unghi drept. | Me 
R. Ecuația conicei fiind &*-+-y2-e2 (ac-a)*—0, să însemnăm cu uz--oy—1=0 

ecuația unei coarde oarecare. Fascicolul de drepte oblinut unind origina (t0- carul) cu punctele de intersecţie a conicei şi dreptei, se păseşte făcând ecua- țiile' conicei şi' dreptei omogene' cu ajutorul variabilei t şi apoi eliminând pe t intre ele; obţinem i o 
„(1 —c2)4-y2—2e2ax(uz+-uy)— ca(uz-uyP=0, 

| "U— 02—2e2au—e9a2u2)z9--...-1,2(1 —c2a20%)=0, 
Ca aceste drepte să fi perpendiculare, trebue (1-e9-2c2au-e2a?u?)-+-(1-c9a202)=0, Deci, intre coordonatele tangenţiale (2,w,w) ale dreptei uz-tey+-w==0, avem relația c%u2u2 09)-F+-2e2auw-ţ-(e2—2)w2=—0. „Deci dreapta (coarda) intăşură co- nica a cărei ecuaţie tangențială este e*a? u24-u2)4-0c2auw-ţ-(c2—2)w 20, Reve- 

” € 

nind la ecuaţia punctuală, găsim că această infăşurătoare este Zap Cta-ak= ,. 
! 10) Să se afle locul focarelor” parabolelor tangente la o dreaptă dată întrun punct fi A şi laa doua dreaptă dată întrun punct varizbil B. - ” -R. Fie OA, OB dreptele “date; luâm OA ca Oz, perpendiculară în O ca 0y; A(a.0), (OB) = y—maz=0, (AB) = y—p(r—a)==0, Ecuajţia cenicelor bi- fangente la conica particulară "formaă! de dreptele. (OA), (OB) în punctele de intersecţie cu (AB), este WII —m)-tAly— pl a)]=0 Se scrie că este 2: 

: 
dSu?—4mup ” 

trecând prin A. şi tangent în O la OB. 
„_711)0 parabolă de mărime constantă se deplasează rămânând tangentă la două axe perpendiculare Oz şi. Oy. Se cere: 10. Infăşurătoarea coardei de contact AB. 20. Infășurătoarea axei. 30, Locul punctului de intâlnire al lui AB cu directoarea, 4*. Locul' punctului de întâlnire al axei cu directoarea. 5%, Locul vârtului, 60, Locul focarului. ., | 

Ț aaa 
i parabolă; X= Locul focarelor este cercul Dyioazţ 2 =0, 

Y pi ÎN R. Se va arăt, mai întâi, ca pentru 
- , . - parabola YW1—2pr==0, cu focarul - o LL “af(2: i. , | | F(.0) şi directoarea (D= 2 =0, 

p . | Mg, ) fiind un punct al directoarei 
N (D), dreapta MF este perpendiculară pe | polara punctului M care trece prin focarul F m .F Revenina la problema noastră, pentrucă E o tângentele Oz, Oy (Fig. 131) sunt perpendi- -S i | „ Culare, directoarea uneia din parabole trece O C. A P prin Punctul O, şi focarul F este piciorul : . Perpendicularei- coborâță din O pe coarda “Piz. 181 - de contact AB. Tangenta 1a vârt trece prin .. ” proecţiile C şi D ale focarului pe tangentele 
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Oz şi Oy. Coborând FS perpendiculară „pe CD, punctul s este: Vârtul şi 
Fs =? pi țiind parametrul. “constant al tuturor parabolelor. "să ducem OE 

perpendiculară. „pe CD şi ție a unghiul lui OE cu Oz; Avem OE=FS=fi | 

deci ecuaţia dreptei « CD este se acosetysine fe = O, iar coordonatels: focarului: 
sunt a a ÎN 

; = y= Ziar a ! a 
% Se obţine ecuaţia dreptei AB, observând că trece prin F-şi e per-: 

p 

in 2a 
făşurătoarea,; se ee sina, Cosa, sinZa în funcţie de get, sina= 

  
  

  

pendiculară pe OF, are ecuaţia sina-ţ-ycosa— = =0, Pentru a-i ss în- 

  , 
Vi-Fe ma > 

cose= pi si si n2a-> Ti şi pe urmă 'se elimină î între. „ecuaţia dreptei. 

21t-F9)-—p(1-P2)=0 i şi: derivata în raport CU îi ie | ae, 
„2, Axa, este dreapta ES, „Zsina—ycosa-ţ-cotg2a=0, Se inlocueşte sina, 

Cosa, cotg2a cu ajutorul lui tga= î şi se procedează: ca mai sus. 
90 Directoarea are ecuaţia zcosa-ț-ysina==0; se elimină « între această” 

ecuaţie şi aceea ă lui. AB şi se găseşte „42 y*(22—y9)'—pi(r2-4-y55==0 ; . în, 
2p 

a coordonate polare, PE Sind” a îi: 

ELA 40, (+a -P0%72p. 0 ; în coordonate polare, p=pcotg2u. 
o __ psin2a a PCOS?a, „5% Coordonatele lui S$, vârtul, sunt ci Zco3a? = 25ina > eliminând pe 

patrie) (0) 
| 6”, Coordonatele focarului sunt = = = eliminând pe a, Zis 

locul focarului este 422y2— po(a2-H-y2)==0, . 
12). Se dau două axe perpendiculare Oz şi Oy, punctul A(a, 0). Se. 

consideră iperbolele având pe Oy ca asimptotă şi tangente în A la Oz. să 
se afle locul focarelor şi înfâşurătoarea directoarelor, p- 

R. (2—a)2-k-(y—BP—([z-k-my-kn)2=0, Ca să fie asimptotă la Oy trebue. 
ca făcând 2=—0, ecuația obținută să aibă coeficientul lui 72 şi y nuli; ZO 
-B-nin=0, Luând m=1, ecuaţia conicelor este a2(1 — 12)—2lz y—2c0(a—18)-a2== 
Scriind că atinge pe Oz în A, trebue a scrie că ecuaţiile A Pyazelp pa 

  

— —] 2 
şi (2—a)?=0 au aceleaşi rădăcini, Deci | 1—E = = 23 Eliminând pe E: 
între aceste două ecuaţii, avem (1) a(e-Fpi)-a(0'—60)=0, Aceasta reprezintă. 
locul focarelor. . n ci p. i 
„Ecuația directoarei este lc+-y-8—0. Punând în (1) B=ta, avem i pai i 

pa AH), —18 _ a 2t gi B= TRE Apoi, din relaţia = » avem Mai FE: deci directoarea are 

ecuaţia 2iz-+q A(1-12)—a1(1—12)=—0, Infăşurătoarea. se' obline eliminând pe î. 
între această. ecuaţie şi derivata sa în raport cu î. Pentru ușurință, se de: 
plasează axele paralel în mijlocul B ai lui OA; „ecuaţia directoarei devine- 

N. Abramescii., — Lecţiuni de Geometrie Analitică. "13
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at--ty-ț-2iz-+-y==0; derivata în raport cu t este 3at24-2ty-4+-2x==0, Eliminând; 
pe î, locul geometric este 442(42—a2)—4ax(9y2— 8a2)4-27a2y2=—0. 

"= “Această problemă 'se face şi alifel. Iperbolele asimptote la Oy şi tangente- 
în A la Oz, pot fi considerate ca conicele bitangente la conica formată de. 
axele 'de “coordonate, coarda de contact fiind pâralela prin A la Oy, (z—a)'+ 
2Xry=—0. Focarele sunt date de f , =A4(A-—Oflz,y),. FF! =48fiz,y), sau. 

APP a02)—2ay==0, Ary—a( —a)==0, de unde eliminând pe 1, găşim curba de; 
mai sus, a(a24-y2)—a(22—y2)=0, _ i 

Pentru a găsi condiţia: ca dreapta uzr+-vy--wz=—0 să fie directoare la 
conica f(X,y)=0, să observăm din ecuaţia tocală (Z-ak--(y-8P-(z4-muy-n=0. 
că conica noastră f(z, y)=—0 este o conică bitangentă la cea formată de drep. 
tele izotrope (2—a)?4-(y—8)=—0 în punctele de intersecţie :cu directoarea, - 
Iz--my+n=0, Deci, directoarea este o dreaptă, u-+oy--ws==0, atunci când, 
ea: întâlneşte conica! în două puncte unde tangeritele 'sunt! izotiope. Trebue 
deci să existe o valoare &, astfel ca ecuaţia fiz,y)-t-Mua-ţ-wy-hozl=—0 să 
reprezinte două drepte izotrope, sau un cerc de rază nulă." Inlocuind fix) 
cu (z—akP-+-2y, avem condiţiile 1-Fhe=ko, A<-kuu=0, (— a-țkuwk+. 
A2u2002 — Ha(a2--ha09)=0, Ma PR 

„ Eliminând pe A şi & între aceste ecuaţii, se obține ecuația tangenţială 
a întăşurătoarei directoarei, Gu? —02)4-2au(102—v:)-ţ-uw02==0, sau a(au-haok—". 
a auț-240)=0, Punând au-jto=tao, deducem au =—au-ţ-240, de unde ap —210 

a(i?-1) 
__(E--1ho ; ai , i a 2 .- = NE)? deci ecuaţia directoarei se scrie 2iz4-(4 -rIy—ai(1—2)=0 şi 

pentru a-i găsi înfăşurătoarea, procedăm ca în' primul caz. - 

Construcţia conicelor. o Ea 
„106, Teorema lui Pascal. Fiind dat un ezagon înscris întro conică, dacă plecând. de la un.vârf şi parcurgând ezagonul într'un sens determinat, se notează laturile conseculive cu (7), 2, 8), (4, (6), (6), atunci Punctele de intersecție ale laturilor opuse (1), (4; 0); 6); 8, (6) sunt colineare. Conica, (3), circumscrisă exagonu-. lui, este circumscrisă patrulaterului ABCD (Fig. 182); are deci o ecuaţie de forma - i . 
a . () (3)-+A(2)(4D)=0. 
Deasemenea, (£) fiind circumserisă patrulaterului ADEF, ecuaţia sa, . este de forma + a z ai 0) Ora (AD). 
Ecuațiile (1) şi (2) reprezentâna aceeaș conică, diferă cu un fae- tor constant; deci | . « | E 

DONA =H0 (6-6) (40). |. De unde Ma e pi 
[(1) (8)—1(4) (6)) = (AD) leu(5) 209)... 

1 
So 
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Deci, curba. reprezentată de ecuaţia 

WE) 14) (6)==0 
'este aceeaş, cu curba reprezentată, de ecuaţia 

RE '(AD) lu(5)- 2(2)]=0: | 
Prima reprezintă o conică ce trece prin- punctele 'de intersecţie al : 
dreptelor (1) și: (4), aan ma. | 
-adică P;.(1) şi: (6), Pa = 
adică A; (3) şi (4), 
adică D; (8) și (6), 
adică R. Cealaltă se 

reduce la două drepte, 
“una (AD) şi alta 

lp(5)— 1(2)= 0. 

Dar (AD) trece prin. 
“punctele A și D; deci, 
“cealaltă dreaptă, 

ku(5)—0)= 
trebue să treacă prin 

punctele P şi R. Dar 
” „aceasta reprezintă o dreaptă ce trece prin intersecția dreptelor (2) 

şi (5), adică punctul Q;: deci rezultă că punctul Q se află pe 
“dreapta PR, sau că punctele P, Q,R sunt colineare, adică punctele 
-de intersecţie ale dreptelor (1), (4); (2), 6); (8), (6) sunt colineare. 

Observări. |. Când două puncte ale exagonului se confundă, 
-atunci latura care unește acele puncte devine tangenta în acel 
punet şi atunci exagonil se reduce la un pentagon ABCDE (Fig. 133), 

   
“Fig. 132, 

  

Fie. 133, ; . , Fig. 134.. ” 

iar latura (5), de ex., se reduce la tangenta ET în E la conică. In 
“acest caz, laturile (AB), (DE); (BO), (ET); (CD), (4) se tae în trei 
puncte colineare. : 

13%



196 

In cazul unui patrulater înscris, ABCD (Fig. 184), exagonul 
este format de laturile (AB), (BC), tangenta (CT) în C, (CD), tan- e: | „" genta (DT”) în D şi (DA). Se obţin, ast-    

   

„+ dreptelor (AB), (CD); (BC), (DT); (CT), DA, i ie SA 
In fine, . în :cazul unui triunghi 

” ABE înseris într'o: conică ; (Fig. 135), 
se poate” compleeta' exagonul cu tan-. 
gentele în A, B, C la conică ; şi astfel: 
că fiind dat un triunghi înscris într'o: | conică, punctele de intersecţie ale tan- gentelor în A, B, C, respectiv cu laturile opuse sunt trei: “puncte: colineare, Aa | NE _ 107. Construirea unui punct al unei conice căreia i se. cunosc cinci puncte. Fie -A, B, C,D, E cele cinei puncte. ale unei i conice (Fig. 186); să găsim punctul de. 

intersecţie al conicei cu o dreaptă oare-! 

. Fig. 135. 

:D nului înscris în această conică, pot . fi, 
4. (AB)=(1), (B0)=(2), (CD)=(3), (DE)=(4), _- (AF)==(6). Dar (AB), (DE) se tae în P; 

  

RE LS „E (OD), GB în; deci PR va tăia pe (BC) LE Dă „în punctul Q unde se. întâlnesc (BC)==(9); Fig 6 „eu (QE)=(5). Deci, a cincea lâtură a exa- gonului înscris în conică este-(EQ), care se tae cu a -șasea latură. 
ului înscris și. deci 

AR în punctul M, al şaselea, vârf 'al 'exago punctul conicei situat pe dreapta AF este M. 
"108, Construirea tangentei întrun punet al unei conice.. A 1 n Fiind dată conica prin cinci puncte. a P A, B,C, D, E ale sale, să construim * 

tangenta în A. Laturile: exagonului în- 
scris sunt (Fig. 137) (AB)=(1), 

.(B0=(9), „(CD)=(3), (DE)=(4), „ (AE)=(5), tangenta AT necunoscută, (6). Dar, (1), (4) se tac în P; (2), 6) „_. în Q; deci PQ tae pe (8) în R, punc- 6), adică tangenta AT. Deci, tangenta în A este dreapta. AR. Ca Ia ia Mp i“? : 109. .Constrairea: punctelor..discrete :ald conicelor,:. Am: văzut mai sus: că fiind dată o conică prin cinci puncte, se obţine în mod. coxitinuu. "toate: 

  

- fel, trei puncte colineare la intersecţia! 

„Care AF ce trece prin A. Laturile exago- . 

e
e
 
a
o
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punctele „conicei, găsind punctul” de. intersecţie cui conica al6 tuturor” secan- 
telor ce trec prin unul: din Na 
punctele date. Se 'pot obține! .. +: 
"puncte. discrete ale conicei, : : 
-dacă se dau un. număr :sufi-.. ' 
cient de puncte şi o operaţie | 
“îuncţională, care să aibă pro- : 
:prietate de grup, cu care pu- 
tem trece de la un punct la : 
altul ci 

De ex., să presupunem că 
“se dau trei puncte: Mo, My, M, 
(Fig. 138) şi operaţia funcţio- 
inală, că se duce din.M, o... , : DR a “paralelă MM, cu MM, şi de trei ori mai mare ;' apoi din M, o paralelă 
MM, cu M;M3 şi de. trei ori mai mare, etc. Se obţin astfel. un şir discret 
"de puncte Mo, M,, Mz, Ma. Să vedem pe ce curbă se află aceste puncte, Fie a, b punctele ce divid pe Mo M, în trei părți egale ; d, c acelea ce divid pe 
-M, M, în trei părţi “egale. Prin punctele Mo, M,; M,, Mj trece o: parabolă, în 
care . fiind înscrise coardele paralele M,M,, MoM,, direcţia asimptotică. a 
parabolei este mn,. ce uneşte mijloacele coardelor MMy*MoM,, sau mij- 
loacele m, n ale dreptelor M, M, şi ab. Prin. M..M, M, M, trece altă para- 
bolă ce are ca direcţie asimptotică Pa, dreaptă ce uneşte mijloacele coarde- 

“lor MM, MM, sau mijloacele dreptelor M,M,, bc... Dar, mn este paralelă 
cu pa, căci ambele sunt paralele cu bM,; deci direcţiile asimptotice. ale celor 
două parabole sunt aceleaşi. Cum parabolele Mo MM, M, MM, Ms M, au 
trei puncte comune, M, M,. M,, şi aceleaşi direcţii asimptotice, ele sunt 
identice ; deci locul punctelor M;, Ms, este. parabola ce trece prin punctele . Mo, M Ma, Ms. ” ici . . N . 

    
Fig. 188. i 

  

Fig. 139, pi 

-- Să presupunem :acum,. de-asemenea, că se dau trei puncte M,, MM. 
(Fig. 139), că se duce prin M, paralelă cu M, M,, dar că MoMs=k. MMee 

«(In: cazui precedent aveam k=3). 'Operând'la fel cu punctul M,, obţinem 
punctul M,; etc. Să “luăm: Mob=e M=MMys:- Masc=eM=M,M; fie m mij-: 

„ locul lui. MM, n mijlocul lui be, p acela al lui -M=M3,.q mijlocul lui ce. Avem 
“A
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bc MoMa—2MM,= (4—2) MM, 3 - ce=(k—2) M.M,.: Dreptele. 5M,, ma, cM;,: ap. 
Me:  cQ: cO _%—2: - eM sunt concurente în acelaş punct 0, căci EATA = OM, 1 const. 
  

Considerând conica ce trece prin punctele Mo, Mu, M,, M,, M;,. se vede că 
MoMs, MM, de o parte, MM, M.M,, de altă 'parte, sunt coarde paralele. 
În această conică, deci diametrii mn, pa ai acestei conice se tae în centrul O al conicei. Construind la fel punctul M;, se vede că conica Mo M, MMM, coincide cu conica M,M, M, M; M3, ca având acelaş centru O şi patru puncte comune, M, M,, Ms, M; Deci, locul punctelor M, astfel construite, este o conică, care este iperbolă dacă centrul O este în afară de curba MoM.M.M,M;, 
N >, 2, 1>3: elipsă, centrul înăuntru, dacă &<3, parabolă (cen,- 
trul O Ia infinit) dacă avem k=3. co ai 

__ Aşa dar, fiind date trei puncte şi operaţia funcţională considerată, in: dicată de'DI Poinpeiu, obţinem: oricâte; puncte discrete: ale 'unei conice. 
2110, “Teorema lui Brianchon. Fiind dat un ezagon cirum: scris, la .o, conică, dacă plecând de la an vârf şi parcurgând -exa- gonul întrun sens, delerminal, se notează vârfurile respective . cu. 1,2, 8, 4,5;86, dreptele care unesc punctele 1 şi 4; 2 şi 5; 5şi6 ar IE f BR: Ne * suit concurente. In adovăr, să considerăm 

6 "exagonul înscris: format de punctele de 
„Contact ale exagonului circumscris . (Fig. E5 140),.Notând cu (17), (2, (3), (4), 5),(6) "aq -- laturile exagonului înseris ale căror poluri 

4 sunt punetele-1; 2, 3,4, 5,86, „știm că, =, De punctele de intersecție P, Q, R ale 'drepte- 2. 8 c3 lor (1), (4)=P; (2), :55=0Q; (3), (6)=R | sunt colineare pe dreapta A. Dar știm că polara punctului P, intersecţia dreptelor (17), (4), este dreapta. care unește polurile 1 şi 4 ale dreptelor (17), (4). Deci, polarele punctelor P, Q, R sunt dreptele (1. 4), €, 5), (3, 6). Cum punc- „tele P, Q, R sunt colineare pe A, urmează (No. 90; ca polarele punctelor P, Q, R sunt concurente în polul O al dreptei A în ra- port cu conica. 
a 

  

   

este deci aplicabilă figurei formată de un Pentagon ci de contact al uneia din laturi: Sea : . - „2, Considerând un patrulater circumscris unei conice, se poate aplica; teorema exagonului format de acest patrulater şi de: Punctele de contact a două laturi opuse ale patrulaterului. Deci, avem teorema: într 'un patrulater. 
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circumscris la o conică, diagonalele şi dreapta care uneşte. punctele. de. contact 

a douii laturi opuse sunt trei drepte concurente. 

„8%. Considerând un triunghi circumscris unei conice, se poate com- 

plecta exagonul cu punctele de contact A”, B', C* 
(Fig. 141) ale laturilor şi deci dreptele care unesc 

vârfurile unui. triunghi cu punclele de contact ale 

laturilor opuse cu o conică înscrisă în triunghi 

sunt concurente (Dreptele AA', BB”, CC' sunt 

concurente). 

pd. Construirea unei tangentă la o conică când 

„se cunosc cinci tangente la acea conică. Să însem- 

năm cu (A), (B), (0), (D), (E) cele cinci tangente 
date (Fig. 142) şi să ne - propunem a construi 

tangenta (£) dusă dintrun punct H situat pe (A). 
" In exagonul circumscris format de (A), (B), (O), (D), 

(E), (F), latura (F) fiind necunoscută, cunoaştem 

dreapta (1, 4), dreapta (3, 6), care uneşte punctul 

3'cu punctul confundat gu H; ele se tae în punc- 

“tul w al lui Brianchon. Dreapta (2, «) tae latura (E) 

" în punctul 5 şi dreapta (H, 5) este tangenta căutată. 
„5. Determinarea “punctului de contact a unei 

tangente la o conică definită prin cinci tangente. Pen»: 
tru a determina punctul de contact al tangentei (A), 
de ex..(Fig. 143), aplicăm teorema lui Brianchon - 
exagonului format de pentagonul 12345 complectat 

cu punctul de contact căutat, 6. Dreptele (1,4), 

(2, 5), se tae în u; dreapta (3,w) tae pe (A) în 6, 
care este punctul de contact al tangentei (A). 

Se observă că construcţiile precedente se pot 

efectua numai cu rigla. 

» 60, Fiind cunoscute palru tangente la o parabolă, 
să se ajle direcția asimptotică a parabolei, Parabola 

este o conică tangentă dreptei de la infinit, căci 

aceasta tae parabola în două puncte coniundate 

care corespund celor două "direcţii asimptotice 

confundate. Direcţia asimptotică este deci direc- 
jia punctului de contact a parabolei cu dreapta 

de la infinit. Pentru a găsi acest punct de con- 

tact, aplicăm teorema lui Brianchon exagonului 

circumscris parabolei format de cele patru tan- 
gente date, dreapta dela igfinit şi de punctul 

de contact al dreptei de la intinit;- Punctul 4 
„este la infinit în direcţia tangentei (D) (Fig. 144); - 
punctul 6 este la infinit în direcţia tangentei (A); 

punctul 3 este de contact al dreptei de la intinit cu parabola. Dreapta (|, 4) 

este paralela dusă prin 1 paralelă cu (D); dreaota (3, 6) este paralela dusă 
prin 3 la (A); aceste paralele construite se tae în punctul w al lui Brianchon. 

Dreapta (2, «) tae dreapta de Ia infinit în punctul 5, deci direcţia asimptotic 

a parabolei este (2, u). 

   

    

   
   

    

   

    

   
   
   

  

   

   

      

Fig. 144, 

-
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Proprietăţile conicelor deduse din ecuaţiile Si 
simplificate, i 

-  Blipsa. | Si si 
111, Elipsa. este proecţia ortogonală a unui cerc. Să con- siderăm cercul de diametru AA'=2a (Fig, 145), care face cu.-pla- B app nul de: proecţie un- 

, fhiul &,. astfel. că 

cosz=0 Raportând 

cercul, în planul său, 
la diametrul AA! ca 
Oz şi la diametrul 

  

B', Mai „B :*..* ecuaţia cercului este | Fig: 145 : ” a2-p Y2==g2, i - Insemnând cu M, proecţia unui punct M,. al cercului Şi ra- portând figura din planul de proecţie la: diametrul AA” luat ca Oz, şi perpendiculara în O ca.0Oy, între ordonatele M,P=Y şi MP=y 
ale punctelor M, z, Y), MG, Y), avem MP=MuPoosa, y=y0 „. Înlo- 
cuind pe Y în ecuaţia cercului cu valoarea. sa, avem ecuaţia lo- cului punctului M(, 7) MR Ă na 

n2 x 2 ” - 
2-0 ap Ie Ea, zis 

adică o elipsă cu semiaxe! 
o elipsă. MR 

Cercul de diametru -AA? se zice cercul principal al elipsei. 112. Elipsa definită ca loc geometric, Să considerăm două cercuri 
Concentrice de raze a şi d. O secantă variabilă ce trece prin centru le tae , în P şi Q. Paralelele [a axe prin P şi Q „se tae în M. Locul lui.M este o elipsă de semiaxe a şi 3, Insemnând cu a unghiul », „Secantei cu Oz (Fig, 146), coordonatele punctelor P şi Q sunt P(ăcosa, bsina), Q(acosa, asiria). Coordonatele lui M sunt - 

e a şi d. Deci proecţia unui cere este 

2=aC0sa, V=bsina,. 
DP unde, eliminând: pe a, avem 
„ae 22 e ae a “ : a? Costa, De sina; et 10, : 
Ceea ce probează că locul lui.M este elipsă . 

  
de semiaxe a şi 8, 

perpendicular ca OY, . 
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* Expresiunile w=—acosa; y=bsina dau reprezentarea parametrică a unui * 

punct al elipsei. Punând tgz=i, avem ce ini şi deci 

e io | , , 

e= ag: ba p o 
care dau coordonatele unui i punct al elipsei (raportată la axele sale) î în func» 
țtiune raţională, de un parâmetru variabil, £, 

De aci rezultă un procedeu de construcţie al elipsei, când se cunosc 
axele ei în mărime şi pozitie. Pentru aceasta, vom descrie cercurile de centru 
O şi raze egale cu -semiaxele OA, OB (Fig. 146). O secantă dusă prin O tae 
cercurile în P şi Q; paralelele la axe prin P şi.Q se: tae în punctul M al 
elipsei. , 

Se mai poate construi. clipăa prin. 2 punală, considerând- -0 ca 

proecţia ortogonală a unui cere. Pentru aceasta, să descriem cer- 
cul de diametru AA! (Fig.: 147) şi fie B și B' proecţiile punctelor 
B., B, extremităţile diametrului perpendicular pe AA”. Considerăm 

  

  

  

  

  

Fig. 148, 

o ordonată MP a cercului şi fie S intersecţia lui MB” cu AA': 
Proecţia dreptei M,SB', este B'S, care va tăia ordonata lui M, în 

“M, proecţia lui M,, adică punctul elipsei de pe ordonata lui M,. 
Tangenta în punciul M:se obţine ducând tangenta în M, la 

cere, ce tae diametrul AA! în T. Proecţia dreptei MT este MT care 

este tangenta în M la elipsă. In caz când punctul T este afară din 

cadrul figurei, însemnăm. cu R, punctul unde tangenta în A la cere 
_tae tangenta în M, la cere; dreapta RB' tae pe AA! în V, iar 
B'V tae pe AR, în R; tangenta în M la elipsă este MB. - 

1.» Intersecţia unei drepte D. eu o elipsă se. obţine aflând în pla- 
nul cercului . dreapta” D,,-a cărei proecţie pe planul elipsei să fie 

D. Fie S şi P punctele unde D tae (Fig. 148) pe AA! și AB. Or-. 
donata lui. P tae pe ABiiîn P,; dreapta D, din spaţiu este SP.. 

Ea tae cercul în M şi N,;. perpendicularele din M, și N, pe AA” 

tae' pe D în punctele M și N unde D tae elipsa. 

1
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* îş + -113..-Elipsa definită ca alt loc geometric... O dreaptă - QM (Fig. 149) de lungime constanlă a se sprijină cu o extremitate Q pe aza Oy şi cu punc- ta] fiz P de pe'cu,; la distanța PM=5, pe aza-Ozi y N(z, Yi) Locul. extremității M al dreptei QM când secanta QM. 

         

variază este o elipsă, Paralela din M la Oy tae pe b AM (2.9), oz în R şi paralela din O la, QM şi. Avem 
MR _PM_0 d E gppP.R „RROON Oa MR=RR Q „. RE „» Dar. N, yu) descrie cercul de rază a, -.. . Fig.. 149, (0. a 02 =at, i IE Abscisa punctului M este : aceeaş ca a lui N, iar ordonata ya lui M este 

dată de y= MR= E-NR=E-y, Inlocuind pe yr în (1) cu valoarea Sa = 
E Veta a. Aa . 

i "022 ae 2 e: „i a 1 ZA "p2 a zh = ! ia ee ceea ce probează că locul lui M este o- elipsă cu semiaxele aşi 0, a: 114. Tangente paralele cu o direcţie dată. m find direcţia, ecuaţia, tangentei este -de forma: y=mz-+-n, Scriind, că tae elipsa. 2 
AI n ri -1=0 în două punete confundate, rezultă p= FVa2m2 + 62. Deci 

sunt două .tangente paralele cu direcţia  m;-+ | | 
Ă , . 

. 
- i , | 

y= mr V a2m23 II : 
115. Produsul distanțelor celor două: focare ale elipsei la o tangentă este: constant. O tangentă la elipsă, fiind: 

Ă y=mz+V a2n2F b2, : produsul distanțelor focarelor F(c,0), F'(—e,0) la tângentă este 
(ne -+-V a2m2-1-02) (— me / a2m2 32) __ a2m2+ Da —c2m2i i | u % 

; 
. A . fa îti: 

O-e zb. (Cm me PRI EE | TI Tm > const ie "116. Cercuri directoare. Elipsa definită. ca; ult loc geo: Sa + „metrie, :10, Cercurile descrise din foca= "rele:F. şi F' ca centre şi cu.raze egale . cu 2a se zic cercurile directoare; M fiind un: punct al elipsei de (focare F și F? (Fig. 150), avem ME+MF'=9a.: Prelun= " gind pe F'M cu MP=MF, avem F'P=2a! „deci: locul lui P este - Fig, 190, centru în PF? Distanţa de la punctul M la. cercul director fina. MP, măsu- 

   

i, 

  

x 

  

cercul. director 'cu, 

_
—
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r
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a
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_
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rată pe raza cercului ce trece prin acel punct, rezultă că punctul 

M este egal depărtat de cercul director şi focarul F.: Deci;-Jocut . . 
punctelor egal depăriale de cerc şi de un panel interior cercului este: - 

o elipsă având ca focare centrul cercului şi punctul interior cercului, 
90. Am văzut; când am studiat 'conicele omofocale, ceea ce 

ds altfel se poate stabili la fel aci, că tangenta în M la elipsă este 

bisectoarea: unghiului- exterior al razelor , vectoare: MF, MF”; adică. 
tangenta MT este. bisectoarea unghiului FMP. (Fig. 150).. Deci pune; 

tul P este simetricul focărului F în raport cu tangenta MT. Așa 

dar, locul. simetricelor focarului unei elipse în raport cu "tangentele 

da. elipsă, este cercul director. cu centrul în celalt focar, 
„i 80..Q fiind.intersecţia rtangentei cu EP, Q este piciorul per- 

pendicularei- din:E pe tangentă. e fiind mijlocul lui FP, rezultă că 
i 

00 igiena, Deci, ! ocul,- „picioarelor. focarelor pe tangente la. 

clipă. este: cercul: principal al. dlipsei. - 
- Locul. „proecţiilor ; “unui; punct F pe tangentele la o curbă (D) 

se zice. Pfa acelei curbe în raport cu punctul F. Cercul princ 

„pal ese poțara elipsei în rapori cu focarele ei. | 
„117. Dreapta care uneşte unil din: focare cui un punct P din plan este 

visecloarea unghiului format de dreptele ce unesc acel focar. cu punctele de con> 

tact ale tangentelor duse din P. la elipsă. Să . i 

raportăm elipsa la acel focar ca origină (Fig. M P 

151) şi la axa mare. ca: Oz. Ecuația elipsei NN M 

este _ DĂ 2 

zțip-ete-y, e=g . 

- Inpârțind cu e2(r—ay), avem 
o 

- [za] + [aa] =t:- a Fig. 151. 

Deci, punând z=dz- - a)cosa, 3 y=e(r —a)sina, avem coordonatele unui 

punct (7, Y) al elipsei în funcţiune de unghiul a; să observă că tea, 

adică unghiul format. de Fr cu dreapta, ce uneşte focarul cu punctul Mee, 4) 

este egal cu a. : 

- Aşa fiind, fie M'(x,y'), Miz”, „m: pe elipsă şi-a”, & ” unghiurile co . 
respunzătoare ale drepțelor FM”, FM“ cu Oz, Tangentele în M'- şi M” “la - 

elipsă au ecuaţiile Ba 

r'a-y'y— e2(x—a) (2'— a)==0, arat "tea (et a= 0. 

Inlocuind pe w'=e(2'—a)cosa”, y'=c'—a)sina”, z''=e(a''— a)cosa””, 
y'=e(a"'—a)sina””, ecuaţiile tangentelor devin, după simplificare, . .::» 

Zcosa'+-ysina' — (e —a)=0, cosa''-Fysina! '—adz—a)=0, i 

Ecuația dreptei ce uneşte origina cu punctul c comun P al acestor tangente 

se obține scăzând ecuaţiile lor şi este “ : . -. : .:
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i : Sa “zoso —cosa'”)-H-y(sina' —sina'7)--0. 
Coeficientul unghiular al acestei "drepte este 
ş Di a fu 

  

: i + ” , a'-kra a''—a 

  

  

De 2sin—— sin TE - . 
. __'COSa'—Cosa'/ 2 2 z a'-kFa”' €  -sina'—sina/7.. aa! apa 2 : * 3 2sin =— cos Sofa” 
-î.: Insă! dreptele FM? şi FM“ fac cu a 

; pe ai 7 . - . * a? 7 dreapta EP, cate face cu Oz unghiul se 

xa Oz unghiurile a şi a; deci 

» este bisectoarea “lor şi astfel ge 

proprietatea este demonstrată, IE Se | IS ma i Me A cu a Să presupiinem că punctul P se află pe > " directoarea corespunzătoare focarului *F ia „ (Fig: 152), Se ştie că F este polul direc- „_ toarei. Deci polara lui.P, adică dreapta M'M”, trece prin F. Punctele M”, F, M” Mr] Î 

      

    

i sunt 'colineare.-' Cum "unghiurile M'FP= PFM", urmează că sunt egale cu 90», , i in, 150. | ' “deci dreapta PF este „perpendiculară pe ma MS *  polara lui P, Deci, dreapta ' care uneşte un punct al directoarei cu focarul . corespunzător este perpendiculară, De: polara punctului considerat, : : PNR 

  

: 118. Diametrii.. Fiina. dată elipsa. raportată. la axele sale, 
23-45-10, diametrul conjugat direcţii. m are ecuaţia 

y . Sia Da y- sie , e amo. . ” 2 2 
M M | a d 

. 

care arată că trece prin centru, Ori- A : G = Z ce dreaptă ce trece prin centru, | A y=m'X, 'poate fi considerată: ea dia- M” 
metrul conjugat direcţii de coeficient 

  

  ii e. b2 . Lai unghiular = , a. Fig 15, | . A m a “ „19. Orice diametru tae elipsa în două, puncte M,M” MM” se zice lungimea diametrului, OM semidiamet Să considerăm un diametru OM, și fie OM,=gpy, o =z0M,.: Coor- „donatele punctului M, sunt 21 = piCosy, P=pisinwy. Schiind. că punctul M, este :pe elipsă avem Ra aaa 

; distanţa 
rul (Fig. 153). 

2008520), Ada Ă PiCOs2w, + Pisin?2w, 

    

î 
+ q2. pa 

de unde 
- | | . _l _. cos2w, sin2w, . &) a tz: 

Considerâna diametrul OM2, perpendicular. pe OM,, însemnând. e 

. 
î 

ma
ar
aa
. 
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OAM2= 2, w2—20Mz=w+ 3, avem, de asemenea, 

  

(3) ” = Sei rs 

„ Adunând relaţiile 6) şi Ga avem - _ | _ 
, i TI : pdl N „n . a ) 

4 - Aa ka z ta: 

Deci, suma pătratelor inverselor a doi diamelrii perpendiculari este 
consiantă şi egală 'cu. suma pătratelor imverselor axelor elipsei. i 

20, Să ducem OH perpendiculâră pe MMa _M; 
(Fig. 154). Din: triunghiul dreptunghic: OA, Mz,- . S_ 
avem 

    
LL: A 
OH: OM; OMz 

relaţie care probează, ținând seamă de . (4), , Fig, 154, 

că OH este constant..Deci, coardele elipsei care sunt văzute . din 
centrul elipsei sub un unghi drept sunt tangente la un cere cu: cen- 

trul în centrul elipsei. - 
30. Elipsa, fiind proecţia . ortogonală a. unui "cere, : '0 serie de 

coarde paralele în cere se proectează după o serie de coarde pa- 
ralele în elipsă şi diametrul cercului perpendicular pe. coardele pa- 

ralele în cerc, câre este locul! mijloacelor acestor coarde, se va 

proecta după o dreaptă care este locul mijloacelor coardelor para- 
lele în elipsă, adică diametrul conjugat coardelor paralele în elipsă, 

Doi diametrii conjugaţi în elipsă * sunt at proecţiile « a doi diametrii  per- 

pendiculari ai cercului. - ) 
Fiind dat un diametru: OM, y=mz, diametrul conjugat Ox 

(Fig. 158) este dreapta dusă prin centrul elipsei paralel cu tangenta: 
2 

în M. la lipsă şi are ecuaţia y= aa Intre coeficienţi unghiu- 
. ja 

lari 7 şi m! a doi diametrii coșijigaţi avem relaţia mm oa 

40 Formulele lui Chasles. Fie - OM, OM”. doi diametrii con- . 
usaţi, unde M'(z 9 MN, y'). Știm că între e coeficienţi unghiu- 

a? : „. 
4 4 . 

lari m = Dam! =Y, avem n relaţia i > 
i Încă . ao! Ă . 

. h E pt „i Pr miar! -02 0 Too, Poe, 
ai az "ao? Ta? q2! p2 » “a2 | pa ) 

' 
de unde sa z : :
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P ml2 "apl2 * 

+ Cele două semne “corespund : celor două extremităţi ale diametrului OM” conjugat cu OM. Luând, de ex., semnul +, avem = 

ai! —w, pla, 

cate sunt formulele lui Charles, | | 
59. 'Teoremele lui Apollonius. Avem 

—— a « “ 22, Ii 
. ONE ON a 2yj2-ţ atrag 2p Îi 2 

, . V2 2 "2 2 ”2 . ” mbitjunferijo( 2 jarine ro, 
n OMF ONP2=0A2-7 082, | 

adică, suma pătratelor Jumătăților a doi diametrii conjugaţi „este constantă şi egală cu suma pătratelor semiazelor.' Aria algebrică a triunghiului OMA” este 
0 01 

3 a! | y' 1 = 3 2"y)=a(2 d a Fa '7w)= 

_ zi? gr! 1 

diametrii conjugați ca laturi este constantă, unghiului construit. cu semiazele, . 
e „60, Poziţia a doi diametrii conjugați. m şi o fiind coeficienții un. , 

- ghiulari a doi diametrii conjugaţi, OM, a 
OM”, din relaţia mm = 2, rezultă că 
aceşti coeficienţi unghiulari îşi” sunt de semne contrarii ; un diametru fiind în ung- hiul AOB; celalt este în unghiul A'OB. (Fig. 153). Produsul mim'==const., arată că, dacă m creşte, n? descreşte, adică un dia- metru OM se apropie de axa mică OB, celalt OM” se apropie de OA; deci, doi Fig, 155, diametrii conjugaţi se deplasează în acelaş sens, Unghiul lor V (Fig. 155) este dat de 
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2 i pm! (mm) _ a? (rm, a m—. 

iuni 1— p2 qi 

Dacă m>0,. m'0, deci teV 0. Cu această formulă se consideră unghiul V. a 

doi diametrii conjugaţi, adică unghiul. care conţine axa mare a elipsei. Inlo- 

teV:   

  

  

cuind pe 2*' cu valoarea Sa —zisâvem . 

De a2 [A , 

t v=% (m . 
8 2 CF ai - 

„Derivata în raport 'cu m fiind 

E ef, 2 
DD A 2! a2m2/* 

se vede că se anulează pentru o singură valoare pozitivă mi Derivata 

este negativă pentru: 0<n< 7, pozitivă pentru n> şi deci, teV, şi prin 

i * RR . “ d 
urmare şi V, trece printr'un minimum pentru m=—, ceea ce dă pentru 

, Ă ! ” 

mb Când m=0, m'=co, tgV=00, V=900, Deci, unghiul (Fig.:155) 

“ascuţit a doi diametrii conjugaţi are un minimum corespunzător cazului câd 

cei doi diametrii sunt diagonalele dreptunghiului format de tangentele în vâr- 

îurile elipsei; ia toate valorile cuprinse între acest minimum şi un unghi: 

drept când cei doi diametrii sunt axele elipsei. a” şi b' fiind lungimile a doi 
semidiametrii conjugaţi, avem a'24+b'2—a24-b3; - când cei doi semidiametrii 

op 
sunt egali, avem 2a2—a24-b?, a2= a aa. . Considerând punctele de inter-   

p i 
secţie ale elipsei cu dreptele y= a, y=— ZI, “care corespund la dia- 

metrii ' conjugați care fac unghiul cel mai mic, avem pentru coordonate, 

  

ape aste şi deci distanţa de la centru Ia unul din aceste puncte 
2. 2 - 

og ieri , i 
este 224-y2— i adică, semidiametrii conjugaţi egali sunt tocmai aceia 

ce fac unghiul minimum. | - , 
| 70, Coarde suplimentare ale unei elipse sunt două coarde care unesc 

un punct:M al elipsei-cu extremităţile A şi 
A' ale unui diametru (Fig. 156). Două coarde 
“Suplimentare sunt paralele cu doi diametrii 

conjugaţi. in adevăr, fie P şi P' mijloacele 
coardelor suplimentare MA şi MA. Dreapta 
'OP” unind mijloacele laturilor AA“ şi A'M, 
este paralelă cu AM şi cum OP este diame- 

trul conjugat coardelor paralele cu MA, rezultă 

că OP şi OP' sunt doi diametrii conjugați. 
paraleli cu coardele A'M, și AM. e 
o Mai mult, ducând_prin.extremităţile A şi A ale_unui _ diametru para= 

iele respectiv cu doi diametrii conjugaţi, aceste drepte se tae pe-elipsă. In 
adevăr, dacă AM este o coardă dusă prin A, atunci A'M, suplimentara lui: 
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AM, este paralelă cu diametrul conjugat cu MA, este deci -a „doua coardă dusă pzin A'.. -- AI 
119, Construcția axelor. unei elipse când se cunosc în mă- rini6 şi poziţie doi diametrii” conjug ați. L. Știm căun punct 0are-: 

“ “care al unei drepte de mărime con- 

  

   

   
  

Q| y 1 ” stantă ce se sprijină cu &xtremită- SA „ Hle pe două drepte perpendiculare 
M (& cosg; bsing) Oz şi Oy descrie o elipsă. Fie PQ . pi o dreaptă de mărime. constantă O z- . (a4-d), pe care să fixăm punetul M 

  

Fig, 57, (Fig. 157), astfel ca OM=a, PM=b, „Notând. cu ș unghiul OPQ, proectândțpe Ox, abseisa punctului M | este X=prOM=prOQ + prOM = acosp; proectând pe Oy, avem 
y= = ptOAI = prOP-+-prPM= =bâos(PQ,0y)= bcos, ice 

Desi, punctul M(x, y) desorie o lipsă cu semiaxele: a şi d şi in- dreptate după Ox şi. 0y. : a 
“IL. Tangenta în M la această elipsă, ri -1= =0, are coiaţia 

Xacose ybsingp 
a2 Zr [2 

mala în M(acosși bsinp), fiiad perpendiculară pe argint, are ecuaţia: 

=1 și are coeficientul urighiulăe _b 7 Cotgg. "Nor-: 

  

YI sing = tote deose). 
Se ode că această ecuaţie este verificată. "pentru x= (a-kd)cose, y= (a4-5)sing. Dar” acestea sunt coordonatele punctului I de inter- secţie. ale -pâralelelor la: axe prin extremităţile dreptei” PQ. “Deci, pentru o poziție determinate a dreptei PQ, normala la elipsa descrisă de un punct 'oarecart M al acestei drepte trâce prin punctul: IL III. Avem OM2. + MI2=a2cos2p-+ E?sin2 “pt (+ d)cosp.— — acossp]?-ţ- [(a+-i)sing— — single, ONE2 + M2= 024 02, Dar O fiind centrul. elipsei. 

jugat (Fig. 150), urmează că semidiametrul: conjugat cu'OM: are mărimea MI. | IV. Așa fiind,. să: construim axele elip-; * sei cunoscând poziţia a doi semidiametrii conjugaţi: OM și OM: (Fig. :158).- Tangenta: „în M la elipsă este paralela âin M la OM/.+ „Normala în M este perpendiculara: din M: 

  

„ descrisă de M şi OM un. semidiametru cori-. 

ad. 

Fig, 7 „pe OM. Să luăm pe această normală lun-, gimea Ml= =0M'. "Avem (Fie. 157), .01=PQ, ca diagonale a ale dreptonghiu-. 

m
a
t
 
a
i
a
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lui OPIQ. O diagonală fiind OI, cealaltă PQ este dreapta ce unește 
-punetul M cu mijlocul E al lui OI. Cercul cu centrul E şi raza EI 
tae pe ME în punctele P şi Q. Direcţiile axelor elipsei sunt OP, 99, 
iar semiaxele sunt a=PM, 5= MQ. | 

Odată. ce axele sunt determinate, se poate construi i elipsa cu 
procedeul indicat. B, 
"Se poate construi însă direct elipsa, cunos- : 

când diametrii conjugaţi 'AA', BB'.' Descriem „ZM 
cercul de diametru AA' şi ducem diametrul SR 
OB, (Fig. 159) perpendicular pe AA“. Observăm A 
că B poate fi considerat ca proecţia oblică A' 0 
făcută paralel cu direcţia BB,.a punctului B,, Ă 
Pentru a obţine un punct oarecare al elipsei, Na -. 

luăm o ordonată oarecare NP a cercului şi pa-   
ralelele prin P şi IN respectiv la BB, şi OB se 

tae în punctul M al elipsei. 

120. Polara unui punct M, este paralelă cu diametrul con- 
jusat cu diametrul OM,. In adevăr, polara punctului M(zz,,y,) este 
PE a =0 M, (2 vi) 

Fig. 159, 

V24 
și are: “coeficientul unghiular = Dia- 

metrul OM, (Fig. '160) având coeficien: 

  

tul unghiular” mi, al diametrului 
o. . 1 -. 

Dan 02 b2z, 
conjugat este —-—=——= = 

” CR am . qi a“ 

gat cu OM, este paralel cu. polara punctului M.. 
]21. Normale Ia elipsă paralele cu o direcţie dată. Coeficientul unghiu- 

522% 

lar al tangentei intr” un punct Mee ED al. „unei elipse fiind — ga coeii- 

cientul unghiular al riormalei este 5% sale - Pentru ca normala în Mo(Zo0 we) să 

" fie paralelă cu direcţia de coeficient unghiular m trebue | 

. . a ata _ 

(5) , | dp | 

Dar punctul Mo(2o, PR) fiind pe elipsă, avem „a 

2 

Deci punctele Mo(2o, 40) ale elipsei, în care normalele au coeficientul unghiu- 
lar 'm, sunt date de ecuaţiile (5) şi (6), Avem din 6) 

N. Abramescu, — Lecţiuni de Geometrie Analitică, „14



: 2 2 : SE Bo 1/0 „20 o | | 
i a d ete i i 
-! - a md XVae- pdl Va-Fbeme 
de unde | ae * , Pute 
i | Do FR ST , 

. Va2-Fm5b2 vo Va2-fm203 

"Deci, sunt două puncte Mo(zo, 0) în care normalele sunt paralele cu 
direcţia m, iar ecuaţiile acestor: normale: sunt : e i o 

N a Y—yo=m(e—20), pemat (a%—b") Va5-Fb2m5" 
122. Normale dnse dintr'un punct exterior. Fie S(z, y.) punctul de 

unde vrem să ducem normale la elipsă ; fie: Mao, 70) piciorul unei normale. 
Ecuația” normalei în Mg este : e . 

  

   

  

  

- 2 ..2 

Ș Vo ge (20), pa NR | : 
i y ji Ca să fie cea dusă- din - A Sf 70), trebue ca. | 

Mi OD pompa): . 
! Deci, coordonatele (20, 4/0) ale 

S/(z vi) picioarelor normalelor duse 
din S la elipsă sunt Ia inter- 
secţia elipsei cu iperbola (7), 

    

  

Nor A o Ss feet (robe atle— 200), 
» Care este echilateră, trece 

prin centrul elipsei, cu asimp- 
totele paralele cu axele elip- 
sei. Aceasta este îperbola lui , Apollonius relativă la S şi la Fig. 161. : . „elipsa dată (Fig. 161). „Problema este rezolvată grafic. Ramura iperbolei ce trece prin centru tae neapărat elipsa” în două puncte reale M şi N; cealaltă râmură a iperbo- lei, sau. tae elipsa în două puncte reale, sau m'o tae, sau este tangentă. Deci, dintr'un punct se pot duce la elipsă, în general, patru . normale, sau două, Determinarea direcțiilor normalelor duse din S(z,, 7). Ecuația unei nor- 

  
male de direcţie m fiind | , 

zi 
IL _ , Ă . Va Fm: * scriind că trece prin S(z, 7.) avem 

(nm P(a2-F-b2m2)=m0(a2 — 2, ecuaţia de gradul al Pâtrulea în 2, care dă direcțiile normalelor duse din 
S(2,, x) la elipsă, | 

Scriind ecuaţia sub forma i 
. 2 Pen) nm) 124-213 ae — aaje—0, pentru â discuta realitatea rădăcinilor, să-i aplicăm teorema lui Rolle, intervalele (.--co, .0), (0, 00), Avem! * aa inta e 

Ym (a2—8%) 

  

în 

pt, aa i. 

e
e
 

e 
a
 

m 
r
e
a
 

a
a
a



f (m) =2yi— mezi (et zmei) (- 23), SE - 
3 
Spa N 

a2y, nt “rm= = aremzp( test ce | a, 
3 „ Da 

Rădăcinile derivatei sunt 2 a m "== iza Sie " Avem i 
« 

  ) (e E =) pe 

se (za + la) | er e arda 59- ep 
Şirul lui Rolle este (4 >) - 

1->) , fim”) Da “+ f—9 fim) feo) 

fo bl i 

; Vaz + Vi Pe pi a = + 3 
Fcuaţia are , două rădăcini reale, una între o şi 2 ; alta. mai mare ca 2! i. Pen- 

Z 
tru ca şi celelalte două să fie reale, | trebue ca 

Vezi Vo — VE 0, | e 
y    Să contsruim curba 

  

  
|p + Vp — Va E=o. 

Rezolvând în raport cu Y, 
avem - 

2. 
3 

22| 
y=t p|ta- 525 —a5x s |? 

  

Vom construi numai partea 

din unghiul zOy, căci pentru 

a afla toată curba, vom lua 

simetricele în raport cu axele 

şi origina. Pentru ca y să 
existe trebue ca : 

    2 2 Pa - 

di Sas 5 (af, <a E, 

Avem , ! 
Fig. 162, 

a a 3 , Za 

IE pp i —ata5 it 

ez a2—b? : 
  

  

deci > '<0 pentru 20. „Pentru 2=0, 9 o y =00, ;, pentru x= Pi 

y=0, y =, Deci, când m variază de la 0 la &   SE , oblinem axul DC (Fig. 162), 

14%
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tangent la Oy -în D şi tangent la Oz în C. „Curba (C) este formată, din acest arc şi din simetricele C'D, C'D', D'C, în raport'cu Oy, origina şi axa Oz. Punctele C, C', D, D' sunt puncte de întoarcere. Această curbă se zice desfăşurata elipsei. p. 
Dacă punctul S(z,, y,) este interior acestei curbe (adică de aceeaş. parte cu origina), atunci f(m'')0, se pot duce. din acest punct patru nor- male la elipsă. Dacă S(z,y,) este exterior acestei curbe, f(2'')>0, sunt nu: mai două rădăcini reale, se pot duce din acest.punct numai două normale. Dacă punctul S ește pe curbă, f('')=0, se pot duce trei normale, din care * una poate fi considerată ca dublă. e 
Cele două normale contundate ce se duc din S(a,,y,) au coeficientul a | | 

unghiular m'— ih Dar coeficientul unghiular al tangentei (D) la curba 
„TI | 2 

(C) este dat de y', unde se înlocueşte a, şi Y. cu coordonatele. punctului curbei, - 
- a 

"4 2, 2 2], azeri —a* ari . 

Avem 
” 2 

2 3 20 atent tate Et ta pa So n 2—p22 — ES aci =— | = . 

I= pa (a d») az, 2 ov Sa, m 

Deci, cele două normale confundate sunt tangente în S la curba (C), Aşa dar, curba (C) este întăşurătoarea normalelor elipsei, de aceea se zice destăşurata elipsei, n 
- | , Aceasta se putea vedea luând întăşurătoarea normalelor la elipsă, 

” ELI 
y=mat(a2—b2) VazFonie , 

eliminând parametrul variabil n Între această ecuaţie şi derivata sa în ra- port cu m. E ' 3 - 

  

N 

Xperbola.. 

123, Iperbola considerată ca un/loc geometric. Se dau ui cerc de rază a-şi o dreaptă A depărtată de centrul O al cercului cu distanța d. O secantă variabilă ce trece prin O tae cercul în P şi dreapta în A; tangenta în P la care tae diametrul perpendicular pe A în T, Paralela din Tla A și Perpendiculara din Q pe se tae în M. Locul lui M este o iperbolă de semiaxe. a şi d. Luână ca axe Ox, Oy diametrul cercului perpendicular pe A şi cel paralel cu A () Tangenta întrun punct Mu(z, y,) al curbei Y=fla) fiind limita drep- 
tei (D) ce uneşte punctul (2, y.) cu punctul infinit vecin (zi-Faz,, YeFây.) 
al curbei, când Az, tinde către zero, urmează că valoarea coeficientului un- 
ghiular al tangentei în -M,(z, Yi) este limita coeficientului unghiular 
(yrekâyd—y, = Ar al d , D e » 

a 

(oaza = az; reptei (D), adică y;, egală cu derivata funcţiunei y unde se înlocuesc z şi y cu coordonatele (ei; y., 

e
a
 

a
 
c
e
 

a
a
 

m
 

a
 
a
 

i
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iz. 163), „ecuaţiile cercului” şi dreptei sunt 

| | 24202, PI | 

, 0 secantă variabilă ce trece: prin O, y=atga, tae cercul ŞI, 
dreapta, în punctele P(acosa, asina), 
O(0,b(ga).  Tangenta în P la cerc, 
cos yasinz=a?, tae axa Oz în pune- 

3 

  EN p i 
Fig. 163, 

tul T(_2, 0) şi deci coordonatele pune- : 

tului M sunt. 
a 

Xa Y=diga. 

    

De unde . | 

2 1 V2-__ sin2a 2 P_ 
_a2 "cosa! b2 cos? al za . 

deci locul lui M este o ip&rbolă cu semiaxele a şi 3. 

  

  

Expresiunile e y= dlga, dau reprezentarea sarărmetrică 

a  iperbolei, Inlocuiud . pe 
. ” ” & 

— 22 »tg 

cos =——2, ga = —— ) 
1-2 1-93 

- şi punând îg == avem 

LA 26 
Dog Iza 

care ns dau coordonatele unui punct al iperbolei în funcţiune ra- 

ţională de un parametru variabil £, 

Se mai pot exprima și altfel coordonatele, 

r=a 

x=acht, y=bshi, 

CR „ch j shp= E—0 : ch2/—sh2/=1, 

chi, sht fiind cosinusul şi sinusul iperbolie de -t. 

124. Iperbola definită ca alt loc geometrie. F şi F' fiind 
cele două focare ale iperbolei (Fig. 164) : 
și M un punet al ei, MF'—MF=9a, să 
luăm pe F'M punctul P, astfel ca PM=MF. 
De unde F'P=F'M—MF=2a, deci locul : -: 

„lui P este un cere. Cercurile descrise din 
F şi F' ca centre, cu razele 2a, se zie 
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cercurile directoare ale. iperbolei. Se vede că punctul M este egal! 
depărtat de cere şi punctul F și deci locul punctelor egal depărtate 
de un cerc şi un punct exterior cercului este îperbolă cu focarele în centrul cercului şi punctul exterior. - 

Tangenta în M la iperbolă fiiind bisectoarea interioară a unghiului F'MF şi triunghiul PMF fiind isoscel, urmează că: P estă simetricul focarului F în raport cu tangenta în M. Deci, simâtricul unui focar în raport cu tangentele la iperbolă, sunt pe cercul direc-. tor cu centrul în celalt focar. 
i R. fiind intersecţia, dreptei PF cu tangenta în M, R este pi-: ciorul perpendicularei din F pe tangentă. O fiind centrul iperbolei, 7 i i 

_ OR a, urmează că locul proecțiilor focarelor pe tangentele: 
la iperbolă este cercul descris pe aan transversă, | . i „125. Tangente „paralele cu o direcţie m (care nu este” asfimptotică). ' Acestea au ecuaţiile * -- “ 

| = ma + Vazm2 Ga. 
Problema e posibilă numai când 022 — V2>0, m<-bm>l 

a adică dreapta dusă prin centrul iperbolei, paralelă cu direcţia m, să fie exterioară unghiului asimptotelor care cuprinde curba. 126. Diametrii, 10, Ecuația unui diametru fiind y=mz, dia- 
D” metrul conjugat are ecuaţia 

ba 
=——a 

y a2m 
    

  

| Deci, între coeficienţii unghiu: |, D ari, m şi m, avem relaţia . .; 
92 

7 
mm ==, 

a2 

Se vede că dacă diametrul 
ym tae curba (Fig. 165), ce- A 

| 

f 

    
Fig. 165. 

Lă 

ii 

a 

lalt za n'o mai tae. Din, ja 
: | 

| , 
a relaţia mm = a» Tezullă că m și m' sunt*de acelaş semn; deci, doi diametru conjugați sunt așezați în acelaş unghi al axelor. o , a. na adi i 

. Apoi, unul, 7 fiind mai mie de cât —,: celalt,-7/, este mai mare: ca; deci doi diamelrii conjugați sunt „Asezaţi în unghiuri diferite, 

m
 

m
a
 
a
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ale asimplotelor, de unde se vâde din nou că unul este real, celal 

imaginar. m 
30. In fine, m şi m',luaţi în valoare absolută, se vede că unul 

crescând, celalt demeşte ; deci, doi diametrii conjugați se deplasează 
în sens contrar. Unghiul lor descrește de la un unghi drept la zero; 

unghiul a doi diametrii este drept în cazul axelor şi egal cu zero, 
când cei doi diametrii conjugaţi se confundă cu o asimptotă. 

40, Ecuația îperbolei raportată . -Y ! 

la doi diametrii conjugați este 

2 12 

az ba 
l. 

A şi A! fiind extremităţile dia- 
metrului real (Fig. 106), axa - 

Oz, să ducem prin A şi A? tan- 
gentele care tae asimpitotele în 

C şi C'; dreapta CC! tae axa a: 
Oy, celalt diametru, în B. Avem OA=a', OB=AC=9', care sunt. 

semidiametrii real şi imaginar al iperbolei. Dreptele AB, A'B sunt 
paralele cu asimptotele, astfel că paralelele din capetele unui dia- 

metru la cele două asimptote, şe tae în capetele diametrului ima= 
ginar, conjugat cu primul. | - - -, 

„5%, Iperbole conjugate. Locul extremităților diametrilor imagi- 

  

mari. ai -iperbolei. este 
o altă îperbolă cu, ace- 
leaşi  asimplole. Fie 

P(zzy1), P'(—au—y) 
capetele unui diametru 

real al iperbolei (Fig. 
. 2 
167) SL =1; deci    

P(az, Yi) 
— ip, 

  

  
(8) | ze Ye 4 . 

i a 

 Paralelele. prin P şi P' la asimptote, 

Fig, 187. 

d Ă i 
y—p=-pe—a) yrn=geta) aa 

se tae în punctul M de coordonate 

. Du „09) | Xp Yogăr. 
Se vede că coeficienții unghiulâri ai drepteloi OP şi OM sunt 

cr
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: 
E d 

: a 
=, mb 022 Po za a2y, 

a Ii 
. 24 2 îi | i, ! Deci, mm, aceea ce probează că OP şi OM r i 2 1 ” : . sunt doi diametrii conjugaţi ai iperbolei,. iar M este vârful dia- metrului imaginar conjugat cu OP, | e . Pentru a afla locul geometrie al punctului M, vom elimina pe 2%. între ecuaţiile (8) şi (9). De unde 

ia tI>=0, | 
ceea ce ce probează că locul lui M este o iperbolă, raportată la axele sale, având aceleași asimptote ca iperbola dată (Fig. 167) Iperbolele 

, : 22 2 a y . 

se zic iperbole conjugate. a 
60. Formulele lui Chasles sunt formulele (9), care dau coordo- natele capetelor diametrului imaginar, când se cunose acelea ale unui diametru real conjugat. 

. | 70. Teoremele lui Apollonius. Insemnând cu P(xy0), M (2 Yu a) 
capetele a doi diametrii conjugaţi, avem OP=a/, 0M=, 

a12— bas g2— 2, 
adică diferenţa . pătratelor a doi semidiametrii, conjugați - este con- staniă şi egală cu diferența pătratelor semiazelor, 

. Aria triunghiului OPM fina 7 ab, rezultă că aria paralelogra- mului construit cu doi semidiametrii conjugați ca laturi. este con- stantă şi egală cu aria dreptunghiului, construit cu semiazele ca laturi, Demonstrația este aceeaș ca în cazul elipsei. 89, Diametrii conjugați egali. In acest caz avem a'=b', q2—p2== a'2—0'2=0, deci a=b, aâieii numai în cazul iperbolei echilatere avem diametrii conjugaţi egali. | | 9%. Doi diametrii conjugaţi, sunt conjugați armonic în raport cu asimpltoiele. În adevăr, ecuaţiile diametrilor .şi asimptotelor sunt    
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cae IE 2 b., astfel că între coeficienţii lor unghiulari, m==7, m n3=> 
E . ” ' a 

d, 
m avem relaţia | 

n + m-)(ma-tm) = anu Mat mama). 

| 10. La iperbola echilateră doi diametrii conjugați sunt simetriei. 
față de - -aze, căci se ştie că dacă întrun fascicol armonie două 
„raze (asimptotele) sunt perpendiculare, ele sunt bisectoarele unghiu- 
lui celorlalte două (diametrii conjugați). Me 

127. Asimptote. .10. Porţiunile dintro secantă scuprinse între 
îperbolă şi asimptote sunt egale, 
In adevăr, fie P, P', M, M' inter- 
secţiile unei secante cu ăsimp- 
totele şi iperbola (Fig. 168): Fie 
OD” o dreaptă paralelă cu PP. 
Diametrul conjugat direcţii PP! 
este OD, ce unește centrul O 
cu mijlocul p al coardei MM. 
Dar faseicolul OD', OP, 0D,0P' 
este armonic; deci secanta PP', 
paralelă cu OD”, este împărțită în două de OD. Aşa dar, uP= pr: 
Dar p este mijlocul lui MM; deci PM=P'M'. 

20. Porjiunea din tangentă, la îperbolă, “cuprinsă între asimp- 
tote are mijlocul în punctul de contact, căci punctele M şi M' se 
confundă cu punctul de contact T al tangentei la iperbolă. 

"80, Fie P şi P' intersecțiile asimptotelor cu o secantă ce trece 
printrun punct M al iperbolei.. Produsul MP.MP'=b2, V' fiind semi- 
diametrul conjugat direcții PP'. 
Raportăm iperbola! la doi dia- 
metrii conjugaţi, unul fiind pa- 

"_ralel cu PP” (Fig. 169). Ecuația 
iperbolei este 

    
ap 

az pi 
Ecuațiile asimptotelor sunt , | 

4 Ă V! a | 
- Fig. 169. Vb = ge 

Fie Mei) un punct al iperbolei, adică - : 

a Uri ” , , 

a pa —1=0. ADta!
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. PI 
p! , y' , Coordonatele punctelor P și P' sunt P(x, 272), P (x, —a x). Deci: 

pb! - p! b'2 x? 72 
MP.P'M= (x S—w)la e) Xa pupi =y' . 

40, Ecuația: iperbolei raportată la asimptotele sale. Grupul ter- menilor. de gradul ăl' doilea care dă asimptotele trebue să- fie XY, 
Ecuația curbei este | 

NY=H2 

Fie OA=a,AC=b (Fig: 170) somi- 
axele iperbolei. Bisectoarele axelor 
sunt chiar axele iperbolei. “Ecuația. 
bisectoarei înterioare fiind X=Y, 
coordonatele „punctului A de inter-: 

î XS secţie a iperbolei cu axa mare, , Aaa se obțin făcând X=Y, de unde X=Y=k. Ducând AE paralelă cu OY, avem OE=X=4, EA=Y=p,. Fie D intersecţia lui OX cu tangenta în A. A fiind mijlocul lui CD, E” este mijlocul lui OD. Deci, 0OD=24£. In triunghiul OAD, avem " q2-Lp2 OR2-FBR2=002, ae-ia= ag, peste 
raportată la asimptotele sale este te op a2-le 

  

    
    

Fig. 170, 

  » Şi deci ecuaţia iperbolei 

  

Dacă este iperbolă echilateră, 

E xy. Ag 
50. Tangenta întrun punct; al unei iperbole face cu asimp- 

  

lotele un triunghi de arie. constantă. Fie - xy= ecuaţia iper- 
| Da bolei raportată la asimptotele sale ce fae : 0 unghiul e (Fig. 171), PQ fiind o tangentă „Oarecare şi M punctul ei de contact, avem | | 1 

7 
P IZ— . d , 

M(zi) „ aria OPQ 5 OP 0Qsina 
M(xcr,y) fiind coordonatele punctului de p z contact, avem EI a2 +02 

A Fig, Ii. | xy = » 0P=2x,, 0Q=2y,. 
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DO]
 

Ș,
 

. org 2_ţ2 24 V2 s 
aria 0PQ=12xi2pisina= x pisina = € sa sina =% 20   

2% 
| 185 

Dar, « fiind -unghiul axelor, a şi b semiaxele iperbolei, avem , 
G& . . 

eg dei j 
crt — > ab=const. 

1+ 3 
aria 0 PQ= = 

* 

60. Dacă un paralelogram are două vârfuri opuse pe iperbolă 
şi laturile paralele cu asimptotele, o diagonală trece prin centru. In: 

  

  

" Fig, 172, 

idorăr, fie Ge, wi) Ne Y2) două puncte pe iperbotă (Fig. 172) 
raportată la asimptotele- 'sale, adică 

+32 gap i: mă 
xp . a a     

Deci X,y4== X2y2, adică I= = ceea ce probează că dreapta 
Xa Xi 

care uneşte punctele P(r2yi), Q(xs, yo); celelalte două vârfuri ale 

paralelogramului construit cu laturile paralele. -cu. asimptotele, trece. 
prin centru. 

128, Construcţii geometrice ale iperbolei. Vom considera. iperbola de- 
„finită prin. asimptotele sale şi un punct, căci în cazul: când iperbola este 

dată prin axele sale în mărime şi poziţie, asimptotele' sunt diagonalele 

dreptunghiului construit pe semiaxe şi se mai cunoaşte un vârt alsău. Când 

se dau doi diametrii conjugaţi în mărime şi. poziţie, asimptotele sunt diago- 

nalele paralelogramului construit cu acești diametrii. . 
"10, Să se construiască un punct al iperbolei și tangenta întrun punct 

Fiind cunoscute asimptotele A şi A, şi punctul A (Fig. 173), o secantă ce 

trece prin A tae asimptotele în P şi P.. Se ia a punctul M, astfel ca PM=AP 

şi M este un punct al iperbolei; - 

“Tangenta în M (Fig. 174) se construeşte ducând prin M o dreaptă 

mărginită la asimptote,. care: să aibă mijlocul în M. Pentru aceasta, ducem -



0 | 
MP paralelă cu A şi fie P punctul unde tae pe A,. Luăm pe 4, PQ=0OP şi tangenta este OM. | . 

i. 

    
| P Q A 

Fig, 173. Fig. 14, 
3204 Intersecţia unei dreple cu 'o-'iperbolă. Să considerăm iperbola deţi- nită prin asimptotele. sale 4, A Şi punctul A (Fig, 175) Şi să căutăm inter. 

” secţia iperbolei cu dreapta D 
neparalelă cu asimptotele. Pa. : 

    
- ralela din A cu D tae asimp- 
totele A şi A, în P şi P,. 

“Fie Q şi Q, intersecțiile drep. 
tei D cu asimptotele, Insem- 
nând cu M un punct de in- 
tersecţie al iperbolei cu D, 
avem AP. AP,=MQ.MQ,=b, 
b' fiind semidiametrul conju- 
gat direcţii D. Ducând cercul 

IE „de diametru PP, şi AT tan-, Fig. 175. * " genta“la acest cerc, avem. 0 APLAPSAR, deci MQ MQ.= AT2. Descriem deci pe QQ, ca diametru un cerc şi ducem în Q o perpen- diculară pe QQ,, pe care luăm lungimea QS=AȚ, Cercul cu centrul H în mijlocul lui QQ, şi cu raza HS tae pe D în punctele M şi M', punctele unde D tae iperbola, , - Dacă D este paralelă cu asimptota A, (Fig. 176), ducem prin punctul A al iperbolei o paralelă cu asimp- A tota A, ce tas pe D în P. Paralela din A la A tae pe OP în P“; paralela din P” la A tae pe D în M, punctul unde D tae iperbola, căci se ştie că paralelogramul APMP* ce Fig. 176. - are vârturile opuse A şi M pe iperboiă, are diagonala PP' 7 ce trece prin centrul O al iperbolei. E 2.30% Construcția iperbolei cu o trăsătură conlinuă; Să presupunem că se 

  

  

    

  

capăt în focarul F*, astfel ca să se poată Învârti „în jurul lui F'$ firul 4] legăm cu un capăt de focarul F şi cu celalt de capătul C al. riglei.. In: 122 tindem firul dealungul riglei şi facem să şe mişte 

  

Fig Ti =" rigla în jurul lui F';. vârtul M:cu care întindem -
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firul, descrie iperbola, căci MF'—MF=CF'—CM-— —ME=CP ACM+ME)= CF'— 
lungimea firului =CF'—(CF'—2a)—2a, 

129. Normale, 10. Normale paralele cu o direcție, - Sunt două normale 
paralele cu direcţia m, ii ae 

vinete) pi 
Va 2—b2mi 

care există dacă m<3 IS. Aceasta exprimă că direcţia dată trebue să 

fie cuprinsă În unghiui normaletor la asimptotele ce conțin în interior axa Oz, 
20. Normele la iperbolă prinlr'un punct dai. Ca şi la elipsă, se arată 

că picioarele normalelor duse din punctul S(z,, y.) la iperbola 

az _p 1, 
Q2 "p2 . 

„sunt la intersecția acestei iperbole cu iperbola lui Apollonius, . 

az zd pE=700 byee 
a y 2 (abea? 

Această iperbolă echilateră (Fig. 178) trece prin punctele O şi S și 

are asimptotele două drepte paralele cu axele, - 

az Ep n 
"ar Ip: a2F0 

E . , 4 

„y a 

  

  

  

Fig. 118, 

Se vede că întotdeauna se put duce. două normale reale, SM -.: 

căci ramura ce trece prin centru tae iperbola dată în punctul N, iar ramura 
cealaltă neapărat tae iperbola în M. Ramura ce trece prin centru mai poate 
tăia iperbola dată în două puncte P,Q, sau nu o mai tae, sau e tangentă 
iperbolei date, Deci, în general, două normale reale, sau patru, sau trei, din 
care una poate fi considerată ca dublă. | 

Ecuația care dă coeficienţii unghiulari ai normalelor duse din S(z,y) este 

(ym )%(a2—52im2)— (a2-4-32)2m2=i 

Se poate discuta, „Ca şi la elipsă, această ecuaţie e eradul al patrulea. 
Construind curba (Fig. 179) 

VIE VEZ—NEF,
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Sau aa E. 
 p= | ae —V(aFd2 | - 
E pa 

se vede că este simetrică în raport cu Oz, Oy, O, şi are pe Oz punctele 
9: 

    
2 

  

  

  

Fig. 179, 

9 2 

cre, având ca tangente în aceste 
puncte axa Oz şi este formată din patru Tamuri parabolice. Această curbă este înfăşurătoarea normalelor la iperbolă şi se numeşte desfăşurata iperbolei Din discuţia ecuaţii de mai sus, se vede că dacă S este în re giunea unde se ailă origina, se pot duce din acest punct două normale la iperbolă; dacă punctul este în. cealaltă regiune, se pot duce Patru normale la iper- bolă; dacă punctul S este pe curba construită, se pot duce trei normale, din care una dublă. 

: - 

  

de întoarcere C şi C', de abscise + 

Parabola. 

130. Heprezentarea parametrică, Ecuația parabolei find Y2=2pz, rezultă că 
. 22 

tz = 
dau coordonatele unui punct 'al parabolei raportată la axa sa și tangenta la vârf în funcţiune de un parametru variabil A, .... 181.  Fangenta, întrun punct, Ecuația -tangentei în punctul M(z0; yo) fiind - i A a i 

Fie F focarul, Q proecția. punctului M.: pe directoare, N în. tersecţia tangentei MT șu axa Oy, tangeta, la Vâri, D intersecţia 

7



  

    

directoarei cu axa; avem O0D=0OF, RY) 

OT=0P, TF=DP=QOM=MF, Deci “ of 
figura TFMQ este un romb, N este . Q TM 
mijlocul lui QF şi NM perpendicu- . NZ/ N 
lara în N pe QF. | / N N 
: - De aci rezultă un procedeu gra- 7/7 O N „Ip Na: 

-B —— fic pentru construirea unui punct al 
parabolei şi a tangentei în acest punct, | 

Pentru aceasta, să presupunem că se ss 
dau focarul F şi directoarea, dreapta - 5 
D. Unim un punct Q al directoarei 
cu focarul F, şi fie N punctul unde | 
această dreaptă îae tangenta la vârf. Paralela la axa parabolei 
prin Q şi perpendiculara în N pe FQ se tae în punctul M al para- 
bolei. Tangenta în M este MN. e 

“Mai rezultă că simeiricele focarului față. de iangentele la pa- 
rabolă sunt.pe directoare. Proecţiile facarului: pe tangente este tan- 
genta la vârf. In fine, tangenta la parabolă. este bisectoarea unghiu- 
lui QMF format de dreapta ce uneşte punctul de contact cu focarul 

şi dreapla dusă prin acest puntt perpendiculură pe directoare. 

    
Fig. 1SU. 

132. Alt mod de a construi parabola prin puncte, Se dă un triunghi AOB 
(Fig. 181) dreptunghic în B.; O paralelă MM cu OB tae pe AB şi OA în M 

şi M'. Dreapta OM şi paralela prin M' la BA se tac în P. Locul lui P este o 

" parabolă cu vârful în O şi tangenta la vârf 

  

    

OB. Luând pe OB ca Oy şi perpendiculara y M A (a, b) 
în O ca Or, fie A(a, b) coordonatele punctul B 

lui A şi z=—A ecuaţia dreptei MM. Coordo- P 

natele punctului M' sunt date de y=0a şi M' + 
a”   za şi sunt Mb, 23). iar acelea 'ale lui O 

MO, d). | | ! Fig, 181 

„Ecuația dreptei OM este y=Pa, iar a paralelei din M' la. Oz este 

y= 3, Eliminând pe A între aceste ecuaţii, obţinem pi= Ca, adică locul lui 

P este o parabolă cu vârtul în O şi tangentă axei Oy în 0, trecând prin A. 

De aci un nou mod de a construi o parabolă prin puncte, cunoscând . 

un punct A, vârful O şi tangenia la vârf. Pentru aceasta, ducem din A per- 
'pendiculara AB pe tangenta la vâri care o tae în B. O secantă variabilă 

“OM tae pe AB în M. Paralela din M la OB tâe pe OA în M' , iar paralela 

'din'M' la AB tae pe OM în punctul P al parabolei. ..: ! 

133. Tangentă paralelă cu o direcţie dată. Scriind că dreapta 
'Yy=mz+n tae parabola 72=9px în .două puncte confundate, re-
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zultă n= deci ecuaţia tangentei la parabolă paralelă cu di- m “ | 
. — 2. recţia m este y=mz +a 

Locul punctelor de unde se pot duce la o parabolă. 'tangente 
perpendiculare este directoarea. In adevăr o tangentă paralelă cu 
direcția m fiind 

această dreaptă trece prin P(zuvy1), dacă 

mt -P. y=mz “aa” 

= Z. ma + 2 

Deci, ecuaţia ce dă coeficienţii unghiulari ai tangentelor la para- bolă duse prin P(z,, i) 'este 

2? — 9mypi +-p=0, 
Valorile m' și m”! ale rădăcinilor acestei ecuaţii corespund celor două tangente' ce se pot duce la parabolă prin P(22,, 7/4). Pentru ca să fie perpendiculare, trebue - 

re __ BD 1= ab — mm 4+1=0, Za til 0, au = =0 ? 

deci locul punctului P(2,7/) este directoarea parabolei. . „184 Intersecţia “unei drepte cu o pârabolă.. 10, Diametrul conjugat coardelor paralele cu polara : unui “punct “ivece prin: acel > punct şi tae polara în simetricul polului” în Tapori cu punctul unde 

   Mr”    
Fig. 182, : 

-R fiind intersecţia 

tae. parabola. Polara, punctului. P(z2, y,) în raport cu :parabola V2—2pr=0 este 
Yn=ji(z+z)=0 şi are coeficientul un- 
ghiular egal cu 7 - Diametrul conjugat 

coardelor paralele cu direcția m fiina 
> 2 diametrul conjugat coardelor pa- 

__ralele cu polara' lui 'P este y=-P-=yu 

adică trece prin punctul P. . . vi i diametrului cu parabola (Fig. 182), R este punctul de contact al tangentei paralelă, cu Polara. Insemnând cu Q intersecţia polarei cu 
d e contact și cum P' şi 
şi punctul de la infinit, 

diametrul, Q este. mijlocul “coardei MM Q sunt conjugate armonie cu punctul R căci PQ este diametru (paralel cu direcţia   

a
e
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asimptotică), urmează că PR=RQ. Aceasta permite a consirui po: 
lul unei drepte M'M”. Prin mijlocul Q al lui M'M” se duce o pa- 
ralelă cu axa parabolei ce tae parabola în R; simetricul P al lui 
Q în raport cu R este polul dreptei M'M”. 

20, Ca aplicaţie a celor de mai sus, să aflăm intersecțiile drep- 
lei D cu parabola definită de focarul F şi directoarea A (Fig. 183). 
Pentru aceasta, să construim dia- 

metrul conjugat direcţii D.. Vom 

duce mai întâi la parabolă o tan- 

gentă paralelă cu D. Pentru a- 

R 

  

  

ceasta, ducem prin focarul F o Pl M- 
perpendiculară: pe D, care tae tan- 

genta la vârf în B şi directoarea 5 
A în A. Perpendiculara în B pe O 

  

  

    - FA este tangentă la parabolă în  - ___|Z-P 
punctul M de intersecţie al aces-. * R' 
tei drepte cu paralela din A la Fig, 188, 
axă. Diametrul conjugat direcţii D 
este dreapta AM. Fie N intersecţia dreptei: AM cu D. Ştim că po- 
lul dreptei D este simetricul P al lui N față de M. | - 

Fie Q un punct de intersecţie al dreptei D cu parabola şi R 
proecţia ortogonală a lui Q pe directoare. Punctul Q al parabolei 
esta egal depărtat de focarul F şi directoare, deci FQ=QR şi cum 
tangenta QP este bisectoarea unghiului format de RQ şi QF, ur- 
mează că PF=PR. Deci, pentru a găsi punctul R vom doserie 
din P ca centru un cere cu PF. ca rază, ce tae directoarea A în R 
R'. Paralelele la axă prin R şi R' tac pe D în punctele Q şi Q' 
de intersecţie ale ei cu parabola. 

135. Normale, 10. Ecuaţia tangentei: într'un punct Molray0) fiind 

Iyo—pl(zt-r,)=0, al cărei coeficient unghiular este 2, aceea. a normalei în 
, 9 

Me este , 

oa Yo A 
I—30= — z (z—z,). 

Abscisa punctului IN (Fig. 184) unde această nor 

mală tae axa este (2o-ţ-p). Deci, proecţia PN pe axă a 

segmentului MON din normală este egal cup. Această 

proecţie se zice subnormală. Deci, subnormala la pa- 

rabolă este constantă şi egală cu parametrul parabolei. 

2", Normală paralelă cu o direcție Coeficientul unghiular: al normalei 

  

Fig. 384, 

în punctul Mo(r,,30) fiind —2, să scriem că acest coeficient este egal cu 

m, adică ” | 

N. Abramescu, — Lecjiuni de Geometrie Analitică, 15
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— =, 1o=—pm, 
Ecuația normalei M, este . 
a Y—Vo=m(2—20), j2=—2pao, sau 2 

: y 
pa. von=n[e— 2) rm 2), 

y>mz—pm( 1+ ză . 

3, Normale la parabolă duse priniriun punct. Se pot determina nor malele duse din punctul S(z,, 9), fie căutând coordonatele (1) ale pi- cioarelor M, ale normalelor duse din S, sau căutând ecuajia care dă coeli- cienţii unghiulari ai acestor normale. 
Exprimând că normala în Punctul Mo(ac9, 3/0) .al „parabolei trece prin S(2,, 74), avem , . 

2 Yo 2 (2 —20), y2==2pap, 
Sau 

. 2 

Y, 
Vi—Yo+F (a fo 

(10) ez 2byolp—2z4)—2py4—0, 
Această ecua 

la parabolă. 

Ecuația care dă coeficienții unghiulari ai acestor normale, se objine Scriind că normala de direcţie trece prin S(z, 70) şi avem 

ție dă ordonatele picioarelor normalelor duse din S(z,,y,) 

2 , ye=mzi—pm(1-p 22 . 
sau 

' 
(1), Ph3-+2m(p—00)4-2y,=0, | 

Ecuațiile (10) şi (11) fiind de gradul al treilea, se pot duce ia. para: 
bolă dintr'un punct cel mult trei normale, dar cel Puțin una. ÎN Ecuația (11) putându-se reduce la (10) prin transtormar ea y9=—p, 
să discutăm ecuaţia (10), Aceast a are trei rădăcini reale, dacă 

4l2p(p—20P-+27[—2p0y,J2<0, 
> Ba-a)%a7ppi<0, PB (ar-pp, Să construim curba (7), 

(12) "= p(0—0), 
simetrică în raport cu Oz, să construim numai ramura 

  

8 - = 1/ (ar I=| ape), 
care există dacă ; i i "pi=z3 | 8 1 
are e istă dacă ap (Fig, 185). Derivata r=z 375 (0—20)2. tiind po- tizivă pentru a>p, aceasiă ramură porneşte de la punctul C(p, 0) al axei 

a 
A
 

imi
 
o
a
n
a
 

E
T
 

S
a
t
i
 27 

aa
 

a 

| 

 



Oz, Ia care este tangerită şi are forma 
parabolică. Curba (7) este formată din 
această ramură şi simetrica ei în ra: 
port cu Oz, având punctul C'ca punct 
de întoarcere, în Care tangenta este Oz. 

Dacă punctul S(z,, y,) este în re- 
iunea unde este origina, atunci 

8(p—a.9-+27py2>0, 
  

deci se poate duce numai o normală 
„din acest punct. Dacă S este în cea. 

„laltă regiune a curbei (1), avem 

8(p—,)9-+27py2<0, 
deci se pot duce trei normale din a- 
cest punct. Dacă punctul S este pe 
curba (7), se pot duce trei normale, din 
Care una dublă. ! 

  

  

Fisa, 185. 

În acest caz, rădăcina dublă a ecuăţii (1) este 

3y, N= 

  

2z.—p)” 

şi repreziută coeficientul unghiular al norm 
unghiular al tangentei . în 
S Ia curba (7) este 

, __38(2 —pk_ 

= 2.27pyp, | y 

38(0—pk_ 
2.27py (2—p) 

unde înlocuind pe tr) 

cu valoarea sa din (12); 

y2, avem 
2 

3 Yi 

"2py, (2,—p) 

3. , 

2(2:—p) 
adică egal cu m. Deci 
normala la: parabolă este 
tangentă la curba (1) în S, 
deci curba (7) este înfă- 

y, 

  

  

Fig. 168. 

şurătoarea normalelor parabolei, sau, cum se mai zice, 
parabolei. 

alelor coniundate. Dar coeficientul | 

S . 

R 

este desfăzurata , 

Observare. Se pot găsi în mod geometric picioarele normalelor duse 
din S(,, yi) la parabolă. In adevăr, să considerăm cercul ce trece prin pi- 
Cioarele normalelor. Ecuația unui cerc ce trece prin origină fiind 

22 y2—2A0 —2uy=0, 

15
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punctele. sale de intersecţie cu parabola y2=—2pz sunt date de. ecuaţia 
«9 

FI — Ip ypa 20 
| 4p2 2p 

de unde suprimând' rădăcina Y=0, corespunzătoare vâriului O, avem 

Y'A+4py(p= A) Sup?=0. 
Dar, pentru ca aceasti ecuaţie să aibă ca rădăcini ordonatele picioa- 

Telor normalelor, trebue să fie identică cu ecuația (10), 

Vpy(p- 7) —2p2y==0, 
- 2p - D=p—a du 

2uy=—0, 

Şi deci 

de unde 

a PEEP — Fe, 
2 4 

ui 

4 
rabola în trei puncte P, Q, R (Fig. 185), picioarele normalelor duse din S(z,, 77). Cercul acesta se zice cercul lui loachimsthal şi întocueşte iperbola lui Apollonius în cazul elipsei si iperbolei, 

Deci, cercul cu centrul în (2, ŞI trecând prin vârful O, tac pa: 

Noţiuni asupra construcțiunei curbelor. 
Curbele y=/f(z). - 

1360. fix) fiind o funcţiune de o variabilă z, definită şi con- tinuă în “intervalul (a, b), să construim punctul M ale cărui eoor- y donate sunt z și fâz). Făcând pe z să ia M_B valori cuprinse în intervalul (0,3) (Fig. 187) 
și unind punetele corespunzătoare, cu o tră- 
sălură continuă, “obţinem un are de curbă, 

P Z care este reprezentarea geometrică a ecuaţii Fie. 187. Y=f2) în intervalul (a, d). 
” Făcând ucecaș construcţiune pentru toate intervalele în care funcțiunea Az) este continuă, se vor obţine mai multe arce de curbă, care împreună constitue curba a cărei. ecuaţie este y=f(2). 

| 137. 'Tangenta întrun punct. Să considerăm curba y=fi(z) și un punct Mo(z0,y0) al acestei curbe, adică Yo=Aixo).: Printre di- feritele drepte ce tree prin Mo al curbei este una care. trece prin. Mo şi punctul infinit vecin al acestei curbe, M'o(a:y + Aa +A Ecuația acestei drepte este > Moato-t Azo, pot Yo), | 

   

    

10 + Ayo —yg Az = Vp 0 — = Yo 

Y—Y0 0 Fâzo 27 (2 20), Ya (2-0). 
| „Dacă funcțiunea A) are o derivată în Mo, la limită, când Mo tinde către Mo (Fig. 188), dreapta Mo M'9 tinde către tangenta



în Mo, a cărei ecuaţie este 

Y—Yo=y 'o(— 20), y, 0= f'(a0)= & ), 
“n e : P Tangenta în origină are coeficientul un- 

  ghiular egal cu limita raportului 2 când +0. O l 

In cazul curbei 

y=axm + „m Pba2 exc, 

tangenta în origină arc ecuaţia y=ex, adică grupul termenilor de 
gradul întâi din ecuaţia curbei. Pentru curba y=sinx, coeficientul 
unghiular al tangentei în origină este 

im (2) =1imSiP2 a, 
x—0lX/ x—0 X 

Fig. 188, 

jur ecuaţia acestei tangente este y=x, bisectoarea întâi a axelor. 
188.. Metodă pentru. construirea curbei y=/f(%). 10. Se caută 

intervalele unde funcțiunea f(x) există şi.este continuă. 290, Se 
anulează derivata f'(«) şi se caută valorile pentru care derivata 
încetează de a fi definită sau continuă. 30. Se caută valorile pentru 
care se anulează derivata. 40, Se aşează aceste valori în ordine 
de mărime crescătoare și se caută semnul derivatei f'() în inter- 
valele unde f(x) și f'() sunt finite şi continue. 50. Se caută valo- 
rile limită ale funcţiunei când z tinde către fiecare din aceste 
valori particulare. Aşa fiind, dacă în intervalul (a,b) f(x) nu e de- : 
finită, curba n'are nici un punct între paralele-la Oy, x=a,x=b. 

In intervalele unde f(+)>0, funcțiunea y (ordonata) crește, 
în toate punctele acestor intervale tangenta are coeficientul un- 
ghiular pozitiv. In intervalele în care f'()<0, ordonata curbei 
descrește, coeficientul unghiular al tangentei este negativ. Când 
derivata f'(+)=0, se anulează, corespunde un punct unde tangenta 
la curbă este paralelă cu.Ox, cum e, de ex, în punctele unde 
funcțiunea este un maximum sau un minimum, derivata rămânând 
continuă. Când derivata este infinit de mare, în acest caz tangenta 
la curbă este paralelă cu Oy.: 

„În fine, când, pentru x=a, y creşte nemărginit,. curba are 
un punct la infinit care se apropie de dreapta x=a, care se zice 
asimptotă la curbă. 

139. Exemple. L. să se construiască curba (chainette=lănţisor) 

tr | 
Funcțiunea y este definită şi continuă pentru orice valoare a lui a, Derivata
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XX = | 
este continuă pentru orice valoare-a lui z şi se anulează pentru 4=—0. Pen- tru 20, y'<0; pentru 2>0, y'>0. - 

Această curbă este poziţia de echilibru a unui fir flexibil greu (Fig. 189) 

  

  

    

OI 

— | descr 
0 a(min) 

+ |creşte | 
OO Le.) 

fixat la cele două extremități. Curba Pe , 

  
z este simetrică în raport cu Oy, căci 

punctele de abscisă a. şi —a au 
_aceeaş ordonată, - 

II, Să se construiască curba y=z / ra . 
adică —a<z<a, Derivata fiind 

Fig. 189, 
* 

  

Funcțiunea există dacă LET, 

| Sr = hate, 2 Zap (a—a)|/ 22 . a—2x 
a—x 

valorile care. o anulează sunt — 20/50), 25). „ Avem” tabloul şi Curba alăturate (Fig. 190). Tangenta în origină este bisec 

  

  

      

toarea Întâi, iar | y y | e low] y 
i | | —a = 0 
. 

— | desc . 
. 

Gp 
a TI . —305-1)| o — 3 5—0)VV5Z2(min) i 

o E creşte (-a OR N/O Z ! "a "OAIZĂ lo 
> 5 tangenta în (—a, 0) este perpendiculară pe Oz. * 

Gaz 
- , 

i Ramura y=—a sta este simetrica primei în ţ raport cu Oz şi este reprezentată punctat, Ansam- i bul celor două ramuri, 
. : _ ata : 

| 
y=tz] aa YXa—2)=a%a-tar), Fig. 190, este strofoida dreaptă. 

Observare, Dacă ecuaţia curbei rămâne aqeeaş 

R
a
t
e
 a
i
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când schimbăm pe 2 cu —x şi y devine —y, curba este simetrică în .ra- 
port cu origina. E destul deci, în aceste cazuri, de a da lui valori numai 
între O şi co şi pe urmă să construim simetrica ramurei obţinute în raport 
cu Oy sau origina. 

140. Poziţia unei curbe faţă de tangentă. Concavitate. Fie 
Y—Vo=f'(20) (0—z0) | SL, 

ecuaţia tangentei în Mo(2c0,y0) la curba y=f(2). 
Ducând o paralelă cu Oy (Fig. 191) care tae 
curba în P şi tangenta în Q, să calculărn diferența 

QP=RP—RQ 
dintre ordonatele punctelor P şi Q, corespun- 
zătoare la aceeaș abseisă x, Avem 

u=QP=fe)—IAro)-+f'(zo (20), u=f)— Ro) Filao) (220). - 
Să studiem. forma curbei în intervalul (2,0). care cuprinde 

punctul M(2ro,70) Pentru aceasta, să studiem variaţia luneţiunei a. 
Avem 

u=fo-F'ao), w'=/"(2). 
Avem două cazuri de considerat. Intâi, F"(2)>0; avem tabloul şi 
forma curbei în intervalul (a,b) (Fig. 192). Funcțiunea 2 derivata 
lui a este pozitivă în intervalul (4,0); deci + creşte în acest inter- 
val şi cum se anulează pentru X=X0, rezultă că intervalul (0,0) - 
este negativă, iar în intervalul (29;0) aste pozitivă. Derivata ua 
funcţiunei u fund negativă în intervalul (70), a descrește în acest 
interval, iar u” fiind! | 
pozitivă în interva- 
lul (05), u creşte q 

   

  

Tis 191. 

ulu!| a u Yy 
  

în acest interval. + | —er |deser. +- 
Cum u se anulează... 

*o 0 0 
pentru X=xX9, ur- 

mează că intervalul .| tf | ter [ereşte-ţ- 
(a,x0) este pozitivă, b 

" desereşte până la 
zero şi apoi iar zeu] u! u 
crește. Deci diferenţa II 
dintre ordonatele u- 
nui punct al curbei 
și al tangentei, co- 
respunzătoare la a- 
ceeaș valoare a lui 

„X, este „pozitivă, 
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curba este deasupra tangentei, curba prezintă, cum se' mai zice, 
concavitatea către 7 pozitivi, | 

In cazul f“(x)0, avem tabloul și curba (Fig. 193). In acest 
caz, curba are concavitalea către 7 negativi, curba este dedesub- 
tul tangentei. 

In rezumat, când f'(x)=k >, adică tangenta nu c paralelă cu 
Oy, dacă f'(x0)24=0, curba este convexă în vecinătatea lui x9; 

“dacă f"(x)0, are coneavitatea' spre y negativi; dacă f'.x0)>0, 
are concavitatea spre y pozitivi, 

141. Puncte de inflexiune. Am presupus că f''(x) cra dife- 
rit de zero în intervalul (a). Să presupunem acum că pentru o 
valoare Xo în intervalul (4,5) avem f '(20)==0 şi vrem să vedem ee 
formă, are curba în vecinătatea acestui punct. Pentru aceasta, în studiul funcţiunei u, diferența dintre ordonatele unui punct al 

y E P ze [az] ac | u' | 4 
  

a | 

-- |er—|des-+-|creşte— 

+ |er-+| er+ |ereşte+- 
Fi. 194. d 

curbei și a unui punct al tangentei, corespunzătoare aceleaş valori a lui z, să calculăm u'=f'(z). Să presupunem că f'(20)20 şi că f'"(20)>0; avem tabloul şi figura 194. Deci, dacă f*(0)=0, se anulează schimbând semnul trecând prin +9, curba traversează tangenta în punctul Mo, avem, cum se mai zice, un punct de în- Pleziune. Sensul concavităţii îl dă f“(x); între P! şi Mo, P(a0)<0, concavitatea, către negativi; între Mo şi P, £"(4)>0, concavita- tea către y pozitivi. Rezultate analoage am âvea dacă F'"(a9)<0, numai sensul concavităţei era schimbat la Stânga şi la dreapta lui Mo. In rezumat, punctele de inflexiune sunt date de rădăcinile ecuaţii f“(x)=0, pentru care £""(2)==0 [care nu anulează pe f'*(2:)] şi pentru câre f(x) se anulează schimbându-și semnul, - Observări, |. Semnul lui f“(2), adică a lui >», lui y” coeficientul unghiular al tangentei la curba y=fiz). Deci Când y' se anulează, fără ca >” să se anuleze, ceea ce revine a spune că e îşi schimbă semnul în acest punct, aceasta însemnează că y' coeticiental i ghiular, trece printrun maximum sau minimum, ” Ii II. Fie că 'pentru Lo, avem f'(229)-=0,... FUE)(200)==0, fP+(zo)-k0 : Dacă p este cu soț, curba are un punct de inflexiune în aa Dacă p este fără soţ, curba e convexă în punctul 29 şi are ce c pozitivi sau negativi, după cum fiP+D(20)>0, sau Fl: (z0)<0, 

  „. 

Oncavitatea - către y : 

=



Exemplu. Să se conslruiaseă curba, 

v=7| ae) E) 0, 

Curba există dacă mea a(2z — a)(z4+a)>0, adică — a<r<0, 
z>a (Fig. 195). Avem 

  

pr 3a2—a? | pa 31 6a272— al ma ZA 

4Vaaiz —a:) Sai - 8 
” Re 195. 

Derivata 4 se anulează pentru z=+ > dar numai z=— 7= -p= este în inter. 
! 3 

valul unde functiunea este definită. 7” se anulează pentru valorile reale” 

r=ta 14 2 

  

Vs” 
din care numai cea pozitivă trebue considerată. Avem tabloul şi curba ală- 

ve ? . zl lo | y yo | D 
—a OS 0 : . 

” — |des+ cr: 

a | ai— 
— = O | —Vi2 Ta st 

— |ldes—]| des B 

  

O
:
 

A. 10 CI. 
so... 

a 

  

          a 1-p-2. inilex IC 
, V3 4 - . . IR 

: cr-ţ- „Cr: ., A 
oo oo, D'* 

- "Fig. 19. 

turate (Fig. 196). Tangentele în A(—a, 0) O, Cta, Lu, Sunt . perpendiculare pe 
  

Oz, căci y/=c0, y” anulânădu-se pentru a + T şi schimbându-și sem- 

nui, în acest punct este o inflexiune. 

1 ]/rizr2—a2) - , , ai 
“Ramura y=— ZI! reprezentată punctat, este simetrica primei: 

142." Ramuri infinite. Asimptote; Când, pentru anumite valori 

ale lui x, corespund pentru curba y=f(*) 
valori foarte mari pentru y :curba are un 

punct la infinit, are ramuri infinite. Pentru . A 
„a găsi direcţia în care curba y=f() are ! : 

un punct la infinit, să considerăm dreapta 
care unește origina cu un punct. oarecare 

(2) al curbei, al cărei coeficient unghiular 

    

   
    

Mi (2, vi) 

M(z,y) 

O 

Fig, 197.
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„ este raportul (2). Când punctul M(4,) se depărtează la infinit pe x“ 
. 

curbă, dreapta OM (Fig. 197) tinde ctitre o dreaptă. OA, al cărei coeficient unghiular este AR 

u=lim £) = lin [e] o 
L => co zoo % * Dreapta OA se zice direcţie asimptotică a curbei Y=fia), iar coo- ficientul unghiulat al acestei direcţii este dat de 

lim (2). 
> ol 

După cum vedem, orice dreaptă paralelă cu această direcţie asimpto- tică tac curba întrun punct aruncat la infinit, 
Dacă două din punctele de intersecţie ăle unei drepte cu o curbă sunt aruncate la infinit, dreapta se zice asimptotă, la curbă. Pentru a găsi ceuaţia asiinptotei la curba Y=A), să ducem prin- trun punct M( "90 (Fig, 197) al acestei curbe, o paralelă cu direcţia asimptotică, u, Dreapta o 

V=W=u(e a), ” fiind paralelă cu disecţia asimptotică, tac curba întrun punct la infinit; deci uneşte un punct de la infinit al curbei cu un punct M,(zu2) al curbei. Ca această dreaptă 
youx—(yi—u)=0 

să fie asimptotă, trebue ca şi al doilea punct M, de intersecţie al ci cu curba să fie aruncat la infinit, adică adeasta dreaptă să existe și când x, —o, Dar intersecţia acestei drepte: cu Oy este punctul A (Fig. 197), a cărui ordonată „este (nu). Această dreaptă, adică asimptota, există, când 
lim (i —uz,)=lim [fa) — uz] > 00 Lo există. Insemnând cu 

d=lim W—ux)=lim (Ax) — ua], Z—o . Z— co ecuaţia, asimptotei este 
y=uz+d, 

Dacă d=lim (y—uz) =, 
L—> o! | , . finit, se zice că curba are o ramură parabolică,. . În rezumat, ecuaţia asimptotelor este Y=uU+d, unde 

u=lim [2], d=lim (y—aua)=lim: IA) — uz), - ii 
Z— . 

asimptota este aruncată la in- 

r—o 
L->o 

  

e
 
a
m
 

:
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Observare. . Asimptota dacă există, este tangentă în punctul 
de la infinit al curbei, căci ea tae curba în două puncte contun- 
date la infinit. . 

Asimptote paralele cu Oy. Când pentru. &=a,. corespunde 
pentru curba y==f() o valoare foarte mare pentru y, dreapta x=a 
este o asimptotă a curbei. Deci, asimptotele paralele cu: '0y, sunt 
date de valorile lui « pentru care y—> o. 

143, Procedeu pentru ; găsirea directă a asimptotelor. Curbe asimptote, 
Să presupunem că ecuaţia unei curbe este de forma : 

_ fa) 
27 ga) 

AZ) şi g(a) fiind două “polinoame prime Între ele, de gradele + m și p. Dacă 
„2>2, 'avem 

y>=alo+ Ra, 

gradul iui R() fiind mai mic ca al lui 9(2), şi deci lim RO 0 - 

XX 8 
10, Dacă mp1, Q(a) este cel mult de gradul întâi, Q(a)=ca-td, 

c şi d fiind constante, care pot îi nule. Dreapta 
y=czd 

este asimptotă. In adevăr, diferenţa dintre ordonatele curbei şi dreptei, co- 
respunzătoare aceleaş valori ale lui z, este 

R(z)_ _ cod == TI) ca-+d)= 

şi are ca limită zero pentru î-yoo. 

20. Când m>p, construim curba auxiliară y=Q(2); diferenţa ordonate: 

lor punctelor curbelor y= 10 şi y=Q(2), co- 

R(2) 

(a)? 

respunzătoare aceloraşi valori ale lui z, tinde 
Câtre zero când 4-yoo. Curba y=Q() se zice 
curbă asimptotă curbei date, 

aha Exemplu, y= , y=2 — e Zi are para:   

- 2 

“bola y=z curbă asimptotă Ci 198) şi mai are 

asimptota z=—0, adică axa Oy. Punctul I(—a, 0), 
unde tae Oz, este un punct de inflexiune. 

144. Exemple. 10, Să se construiască curba 

| __2a(2?—a0-4-a2), 
  

  

(z—a) 
Avem | 

r— 2(a:4-a)a2 n — d(ar-+-2a)at 

IO Ta I = Gai 
Avem tabloul şi curba (Fig. 199). In punctul 

I(- 2a, Lo. este un punct de inflexiune ;   
Fig. 198, A(-a2a) un minimum; dreapta z=—g, este o
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asimptotă, iar dreapta 
r , 

y>=2a este asimptotă, căci y=2u, z=o, 

  

  

    

z|_y_| > y 
—0o | 0 2a ză — :|des— des = Za 4 —2a| o |-2. Ca(intlex), Avem 27| 9 —— 3a: XR cr— des y= e] z pi. 

3 .2 (zu)? 2/a(z—a) —a 0 Z a(min) 
” | a [er + cr Curba există, dacă a(z—a)>0, z<0, 2>a. 0 2 2a Dreapta a=a este asimptotă (Fig. 200), : + |erţ cr De oarece pentru =, y=c, curba a % 00 „are alte ramuri infinite, Direcţia asimpto- — o co tică corespunzătoare pentru z=co, e dată + | cr— des de 

co 2a 

  

    
0 

20, Să se construiască curba, 

  

  

y 

  

  

  

unde 

aă 
  

d=lim 

  

D— 

] Zi 
v—a 

    

u=lim ( 
xy o d 

Asimptota este dreapta 

—a:2 

=lim 

+a 

  

2) lim 
x> o 

  

L 

| .. 

Fig. 199. 

3 

b-a 
=lim >]. 

  

x>o | z—a 

I=uz--d, I=z-t-d, 

d=lim(y-uz)=lim(y = alim (VEI) 2; -2)[23+2) 

aa 

al 
? ai 

Vara 

  

= 

  

a 
Asimptota este ya 2 

Slim da, 
+) 2 | [2 2 

—a =) za ”]



  y 

  

        
_ des + | — de 

Za. 9 3aV3 . H 
Ş i z (min) 

+ | + cr 
o co 

  

De asemenea, y=co, Când 

z=—w. Făcând aceleaşi operațiuni 

şi pentru Z=——c0, rezultă că cea- 

laltă asimptotă este 

  

A 
N 

  

a 
I=—0— 7: 

Avem tabloul şi curba -alz- 

turată (Fig. 200). 

   ai . 
, Ramura y= — za 

trasă punctat. Origina este un punct 

pe unde trec două ramuri ale curbei 

= as 
Tm 

  este     
  „ este un punct dublu, „Fig. 200, 

u 

ramurile ce trec prin acest punel de întoarcere au ca tangentă pe Oz, căci 

pentru z=0, y'=—0, 2 - 

30, Să se construiască cuybele ap) (Fig. 201); y= ja 302 

(Fig. 202). Avem respectiv | 

„92 2 zl , —2 
= 2), pr + „y= (cz) DIA e 

| Ve Za: V(—1)1(z4-2) 

  

  

  

  

      
Fig. 201. , Fig, 202.
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: i 
to bvui , 7 2 

49, Să se construiască curba y=aex (Fig. 203). Avem y=e i x 
1 

x 

  

zl lv |uy 
—o>o 1 —o 

— + cr 
—e 0 0 LV 10 

e OO OO 
? + — des 

1 0 min 
++: oo 1 oo 

, Fig. 203, 
Ia - 2 1)e 50, Sd se construiască curba (Fig. 204 ata SAL ii Avem 

| , ) Vaz 221 „_ 2(2—1X422-4-74-8) Dă 2(47224+-467+5) 2.47 (2—a)(2—p) . YU FI Pe 9 O az Fa ți Pia o Ca azi) 
e |v ||] y 
al 

  

Fig, 204, 
. - 9 Ş 9 

Asimptotele sunt y=a— Ț I=—2+ Z* 

Curbe definite de ecuaţiile   
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de -un' parametru variabil (£). Făcând pe t să ia valorile pentru care 
funcțiunile fit) şi g(4) există şi unind cu o trăsătură continuă tate 
aceste puncte, avem o curbă a cărei reprezentare paramotrică este 

r=f, y=a90). 
Dacă f(4) şi g(4) sunt funcțiuni raţionale de 4, 

FO, 
60." 6! 

F(9), G( (4), H() fiind polinoame de TA curba. se zice amicursală. Gra- 
dul unei curbe unicursale se obţine cercetând numărul de puncte 
în care uceastă curbă, e „tăiată de o dreaptă Az+By+C=0. Valo- 
rile lui corespunzătoare punctelor de intersecţie sunt rădăcinile 
ecuaţii în î, 

FO Fi EC): ac) Ba): +C= 0, A.F(0)+ B.H0)+ C.G(0)= 

Gradul acestei ecuaţii în 't este gradul curbei unicursale. 
Tangenta. într'un :punct are coeficientul unghiular egal cu 

I= 

, Pentru a construi o curbă definită parametric, se studiază va- 
riaţiile. funcţiunilor z=f(t), y=g(4); în intervalele unde ambele există. 
Punctele unde g'()=0, F'(1)=-£0, m=0, tangenta la curbă e para- 
lelă cu Ox; unde = 0, g'(0=+0, m> o, tangenta la curbă e 
paralelă cu Oy. 

Fxemplu. să se construiască cicloida, descrisă de un punct al unui cerc, 
care se rostogolește fără să alunece, pe o dreaptă fixă, ale cărei ecuaţii para- 
melrice sunt 

2Rit—sini), y=R(1— cost). 

Fie w centrul cercului la un moment dat, A punctul de contact cu 
dreapta Oz pe care se rostogolește (Fig. 205), Fie M un punct însemnat al 

B OCR) 

  

  

0” "A TD O(EaRJ0) 
: Fig 205, - | 

cercului care a coincidat la momentul inițial cu punctul O; deci OA==arc AM. 
Să însemnim cu t unghiul AwM, măsurat în sens retrograd. R fiind raza 
cercului, pentru a găsi coordonatele unui punct M(z, y) al cicloidei, să proec- 
tăm conturul OA+MO orpgorial pe Oz. Avem PrOM=prOA-+prAu-tproM 

7 ,
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Dar prOM=z, prOA=OA=RI, prAv=0; prwM=wMcos(wM, Or)=Rcos(uM, Oz). 
Insă, după teorema lui Chasles, avem (uM, GÂ)--iuA,. 02)+H-(Oz, oh1)=—2r ; 

deci afară de un multiplu de 27, avem (oM, Oz)==(wM, wA)-HoA, 0z)=1-+ Zi 
- 

deci, pruM=Rcos (12) —Rsine Aşa dar, 

z=R! = Rsini, a=R(i—sint). 

Să proectăm ortogonal acelaş contur pe Oy. Avem prOM=y, prOA=0, 
PrĂo=R, proM=—wMcos(wM, Oy)=RcostuM, 0y).. Dar, (wM, 0y)=(uM, vA)+ 

A, Oy)=t+r, deci - , 4 în Y=R--Rcost, y=R(l—cost). . : 

Aşa dar coordonatele unui punct al cicloidei sunt 

e=R(t—sint), y=R(1—cos), 

Dacă se schimbă £ în (2+-i!, y nu se schimbă, iar 2 se schimbă în 
W-+-2Rr. Deci curba se compune dintr'o infinitate de arce egale, care se de- 
duc unele din altele cu o translație paralelă cu Oz şi egală cu 2R (Fig. 205). 

Pentru a construi unul din aceste arce, acela de la O la O”, vom 
face să varieze t de la 0 la 27 şi vom studia variațiile. lui a şi y. Avem 
t|llzlyly '%'=R(l—cost), y=Rsint; m=cotg.- 
0|l0l0l0|o Ecuația tangentei intrun punct este 

+|er|l+lecr e . . - R(l—cost)=cotg--[a—R(i-—sint zl la > Ri—-costj=coteg lesin) 
-+ | cr | — ldes „ „Se vede că trece prin punctul B(R4,2R) şi 2 | 0 [21| 010 deci, tangenta întrun punct al cicloidei trece 

prin punctul diametral opus punctului de con tact corespunzător al cercului variabil cu dreapta fixă y=?R, Observări asupra simetrii. Ecuațiile curbei fiind z=f(0), y=g(0), dacă se poate asocia la fiecare valoare a parametrului î, O valoare !, asitel că At)=—HD, g(i')=g(0), la orice punct M(z, y) corespunde punctul M(-z,y), curba e simetrică în raport cu Oy, Dacă AU)=RD, 9(4)=—g(d), curba e si- metrică în raport cu Oz. Dacă AU)==—10), 9(')=—g(), curba e simetrică - în raport cu origina. 
. În toate aceşte cazuri putem micșora intervalul în care trebue să ya- rieze i şi se construeşte partea din curbă corespunzătoare intervalului mic- şorat; restul curbei se Ccomplectează luând simetrica ramurei găsite. De ex., În cazul elipsei, z=—acosi, y=bsint, să asociem punctului M(z, y) cores- punzător valorii £, punctul Muz, y) corespunzător valorii (74+0; avem 

T=acos(r-ț-i)=—acost= - e, YV=—y;. 
deci curba e simetrică în raport cu origina. Va fi seama de această simetrie, să facem să varieze 4 în egal cu z. Să asociem punctului M(z, y) corespun M,(Za, Y2), valorii —£. Avem Taacos(—t)=acost=a, y Deci, curba e simetrică în raport cu Oz şi prin ur 

de ajuns.: deci, ţinând 
trun interval oarecare 
Zător valorii i, punctul 
2=bsin(—)=—bsint=—y, 
mare.facem să varieze de la 0 la =: In fine, să asociem punctului Mz, y), corespunzător valorii 1, 

. 
x . 

* ă î . s 
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punctul M,(2,, y3), corespunzător vatorii (r—; avem Z=acos(7 - 5)=-a, 
Ys==y şi curba e ia în rapot cu Oy.:Dar aceasta nu permite a mic- 
'şora intervalul (0,2) „ căci valorile î, z—t nu pot fi plasate amândouă în 

„acest interval. Rămâne, deci, că. trebue a construi curba! în intervalul 

(o, 2) şi pe urmă.a lua simetricele acestei ramuri în raport cu Oz, Oy. 

146. Coneavitate. Dacă tangenta într'un punct M al unei 
curbe nu este paralelă cu Oy, se poale considera, în vecinătatea 
punctului M,: ordonata punctului M funcţiune 
continuă -de « In caz când curba are concavi- 
tatea către > pozitivi (Fig. 206), y"=m'>0, 
coeficientul unghiular n al tangentei crește ca 
şi abscisa punctului, variază în acelaș sens ca 
și abscisa punctului. Dacă. curba are concavi- 
tatea spre y negativi, y'=m'<0, coeficientul 
unghiular m descrește pe când abseisa crește, deci variază în sens 
contrar -cu abseisa punctului. Deci, în caz când tangenta nu este 
paralelă cu Oy, curba prezintă concavitatea către y pozitivi sau 
negativi, după cum coeficientul unghiular al -tangentei, 7, variază 
în acelaş sens sau în sens contrar cu abscisa punctului. 

  

Fig. 200, 

  

+ ' 

Variația coeficientului” unghiular m= 950 este dată de m'(4), 

jar aceea a abscisei x=/(1), de f'(0). Deci, dacă m'(0) şi f'(4 au 
acelaș semn, „m Și * variază în acelaș sens, curba întoarce conca- 
vitatea către pozitivi; dacă m'(() şi f'(0) au semne contrare, m 
şi x variază în sens contrar, curba are concavitatea către > negativi. 

Când tangenta este paralelă cu Oy, trebue căutat dacă curba. 
întoarce concavitatea către Ox sau Ox. In acozt caz studiem sem- 
nul expresiilor n şi g'(4), deduse din 

, 

(=> y(0)= 10. | 
Y, 

147. Puncte de inilexiune sunt acelea corespunzătoare valo- 
rilor lui t pentru care coeficientul unghiular 7(î) trece printr'un 
maximum sau minimum, adică pentru care se anulează .m'(4) 
schimbându-și semnul. Punctele de inflexiune unde tangenta e pa- 
ralelă cu Oy, se studiază la fel, schimbând rolul lui « cu al lui - 

    

p , Lă - , 

», înlocuind pe m= La cu (= 7 E și se văd valorile pentru 

care n(() se anulează schimbând Senanul. 
Observare. Se poate ca pentru unele valori care anulează pe 

A. Abramescu. — Lecţiuni de Geometrie Analitică. . 16
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m'(£) să devie infinită una din coordonate, ă sau p. Aceste valori 
nu trebue considerate, căci nu corespund la nici un punct la dis- 
tanţă finită a curbei. : “ 

Exemplu. Să. se construiască curba z=acos(44-2) » Y=bsin2t. Vom face 

pe i să varieze de la O la 27. Shimbând pe t în (740), avem punctul * 

zi=acos(t-fr4--2)=—acos(t-+- 7 a, y=pi 

Curba e simetrică în raport cu Oy ; vom face pe t să varieze de la O la z, 
„Avem | 1: a . 
„D= asin(4- 2), y'=2bcos2i, m()= Zis 2 cos2t 

a ser)! 

20 2sin(2+- 2 Jsin2i-Fcos2tcos (+2) e 

sin( 4-2) _ 

„sole 2 )codrt-2) 
OP
 ——. 

. sin2(4- 7) - 

  m'()= 

Semnul acestei expresiuni e dat de. 

„ z=3cos(t—2-)—cos(ar-+ 7). 
Derivata sa este 

2=—3sin(t— 7 )urasin(a+ 7)esin( rosa, 

si se anulează pentru valorile care anulează pe sin(2+-2), cos2! adică, res- 

    

ectiv, î-t m, AU pp = = = 

pectiv, t+- 3 =r, 2 Z» 22=Z, de unde be ba, = Su 

2 | z, Ss. 
0 | 1 

+ cr 
2 Z 0 

„ — des 
27 

3 0 
Pa FF. cr 
37 

| a | 0 | 
Lig. 207, 

| E i rm | —l 
Calculând semnele lui z' 

bloul alăturat şi de o 
în intervalele de mai sus, arece z este funcţiune continuă, rezult entru o valoar insă î 37 si “ase 

p e a cuprinsă între 7 ŞI 7. Se vede de ase 

putem face ta- 
ă că se anulează 

menea câ 2 este 

  

A 
r
s
 

P
e
 
e
p
 

e 
e
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pozitiv În intervalul (0, a), negativ de la a la: r, ca m "0 se anulează, schim- 
bând semnul, pentru î=—a, unde este punct de intlexiune. 

Putem deci face tabloul alăturat. In intervalul (0,2), r'<O0, m'>0 

  

    

ţ | m a! z | y' | y | Puncte 

2 E 0 E 

la] + | — des 

m 3 
6 0 ZI FE 

+ — des + | cr 
T 

7 — asin 22 0 d G 

+ — des — des 
7 aj 3 

2 | a 0 H 
+ — des |: — de, 

27 . ' 3 

3 0 | —a | |] 
| + + cr — des 

37 _ z . 

7 acos2 2] 0 —b | IK 

+ + cr + cr 
a-ţi _inflex i 

— + cr + | cr 

7 | —3 0 L         
SI , , 27) , PI concavitatea către Oy”; în intervalul (2, «), concavitatea către Oy; între 

a Şi 7, concavitatatea către Oy; Punctul de inilexiune este pentru I=a. 
Avem Curba alăturată (Fig. 207). Partea punctată corespunde valori- 

lor lui £ de la 7 la 2. Punctul dublu este F(o, EN 

"148. Ramuri infinite. Asimptote. Când pentru î=4, una din 
coordonate, ce ex., y devine infinit, iar «=a, atunci x=a este o 
asimptotă. paralelă cu O; y. Astfel se determină. asimptotele paralele 
cu axele. 

Să presupunem că ambele coordonate tind către infinit pen- 
tru = Coeficientul unghiular al. asimptotei este dat de 

lim I=—lim 0), 
2 co tu h0 

Dacă această limită este zero sau. infinit, direcţia asimptotică este” 
paralelă cu Ox sau Oy. Dar cum = şi y erese amândouă la infinit, 
asimptota paralelă cu Ox sau Oy este aruncată la infinit, curba 
are o ramură parabolică în direcţia uncia din axe. 

„Să presupunem că lim Oa ; direcţia asimptotică a are coe- 

16*
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ficientul unghiular 2. Ordonata d la origină a asimptotei 

y=ux-td. | 
& dată de 

d=lim (y—ux)=lim (9(9—uf(0). 
L>o t> în ă 

Poziţia curbei faţă de asimptotă o dă diferenţa 

yu d=g(D—uf)=a, 
când 7 tinde către tu care fac pe = și y infiniţi. 

Exemple. 1% Să se construiască curba 

B Li a ——. 20 33710) Ia 
Avem ( ) ) „19-74 gti —2), 

CI TI Sai 
m (E 20—3P, pur 7 1408-4+-2082-+484—54 
 2449—70) o 262(9—7) 

„Semnul lui 2“ depinde de (4—1)(—724-34+27)=—7(0—1)- a)(t—8), 

—8V85  __3+4-3/85 
aq! Bz 14 

Asimptota paralelă cu Oy corespunde lui 1=—3, de unde z=%, y=%, 

  

cea paralelă cu Oz, corespunde lui I=00, când y=00, z=—2a. 

  

  

Pentru i=1, L=00, y=00, Avem lim-X lim (E—3k 2, A EST pa 24 
. —3p2— — lim( y —22)—lim ai2 (6—3) 4 —imae I—9 = —2a,. a (BUD UR Ecuația asimptotei este y=-22—21, Poziţia curbei faţă de asimptotă e dată de semnul expresiunei 

  

pa QE(E0)-,  _ att—1(2—66—18) —2a. 2 = = . y—aaaa= seta (3): 
VL 

Când 1, “factorul 
B2-6:—18 - 23a > i diferenţa 

este de semn contrar lui (4-1). - 
„Pentru 221, este negativă, CE 

(Fig. 208) este dedesubt ;pen- 
tru II, diterența este pozi- 
tivă, OB este deasupra asimp- 
totei. 

n şi a' sunt de acelaş 
semn în intervalele " (a, 1), 

(7.8), (CĂ «) şi: de semn 
Contrar în intervalele (-%, a), 

  
i : 9 . Fig. 208. (12), (6, 3), când concavi-" 
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tatea este respectiv către y negativi şi y pozitivi, Puncte de inllexiune sunt I(=a), 1'((==8), unde m se anulează schimbându-şi semnul. Arcele Al, CE, VH au concavitatea către Oy; 10, OB, EHW, KL, către Oy, | . 
y—2%-ţ-2a se anulează pentru 1=3(14V/3) care corespund punctelor 

de intersecţie M şi N ale curbei cu asimptota. ” ia ' 
Punctul dublu este în punctul D unde se tae două ramuri ale curbei. 

Pentru a găsi punctele duble, să însemniim cu t* şi i” valorile lui £ pentru 
care corespunde acelaş punct, adică 

  

            

243 RI oua pe _ pe | 

(36 —1) (pe ZID)? PZU PI 
Să găsim valorile lui Pi m? m | a |. y y ' Puncte 

i” şi i” caresatisfac aces-  ——— 
tor ecuaţii. Aducându-le |: ” 2a : so A 
la forma întreagă, avem + | — [des + | cr 
(înlăturând soluţia =”, a | Oint | I 
deci presupunând /'=+1”), — Ş des ? “ o 

, "on Za 7 LL “ - 0 i 0 70202 1500(v i +. | _ _ des 2 des 

(L'2-F-4'0"-p-t"2)=0, i o —o% —o | B Pr, “ ! , o 00 C 

Intocuind 4” cu (/+r), 9 + — şes — | des: 
avem 3 | 0 îza Se E 

eee O [a EȚ_a LE=V+'=0, 2 ” „164 0. 4a G bir=bri”=-9 + + cr + cr 

Prima t'=("=0, cores-  f. | Qint i 
punde originei, unde cele a NI + cr + | cr 
două ramuri sunt tangente 3 * 9a H între ele; avem un punct _ d 2 1 
de întoarcere. A doua, i 2 + cr L 
corespunde lui t dat de * | So 
ecuaţia | : ! | | , 

! ! o j = i 3/5 (V 2—9:+9=—0, t, p= 25, 

, , “ 9+3V/5 Coordonatele punctului dublu D se obţin înlocuind de £ cu 2-5, 
ceeace se. poate obţine scriind ecuaţia (1) sub formele 

(—3)P=36, 2—0(06—1), 

de unde z=2a 9=6a, y=9a. ! 

20 si „struiaseă curba mo E 2-2. Avem 
20, Să se construiască curba  r== TEDEF2) > TI 

ERA=0 Lai (Para 
0 DEUpz* Y Dune: (206) 

2 se anulează pentru î, şi fa Asimptota paralelă cu Qz este daţă de (=—2,
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z=c, pe Pentru i=-to, y=a, a doua. asimptotă; pentru î=1, 

pă Poziţia îaţă de asimptotă o dă diferenţa dintre ordonata „curbei 
'şi asimptotei (Fig. 209), - 

8 __t2—24 8 4 3-4, ră = 5 0002) 3 73 (Da 

Semnul îl dă (—1), căci ma aa » Când i<I, diferenţa este negativă, curba 
este dedesubt:“când £>1, curba e deasupra. Curba tae asimptota când di- 
ferenţa este zero, adică = (au şi în cazul corespunzător asimptotei î=1). 

Punctul dublu este pentru ('=V2, 4=— V2; a=2, y=—2. Valorile 
lui t pentru formarea tabloului 

  

  
  

  

    

    

y ce sunt - 0, î,, —2,0,1,î, 2,0, 
pentru. care & şi y sunt respec- 
tiv, =co, cr, max, des, “%, des, 
0,. des, %, des, min, cr, 2, cr, 

OJA: z eo; -00, cr, — 2,0, 2, cr,0, e. 

“2 (2 —2) ” 30, Să se construiascii cuțba -$ -2-He (Fig. 210) 
[4 8 “ pat = at . ! ă Azi 1 aaa 

Avem eo 14e pr 20002) „__at2(2-4t-+6) Piz. 209, i U-20-p2)2Y O E-aapoR » 
ms UP—4ER6) pr =0—3MP—21-F2) 
DIZ o = (2297. 

y i |v z' z vol y- 

[ 9 7 | e | a "o ga Fa) 
+ — des + cr 

(2, 4a) o 0 | o 0 
+|rFiler || cr 

2 0 2a "4a 

O z + — des | + | cr (a.;0) |(2a,0) | | 

3|o 2a 27a 
, 5 5 

— — des | -+ cr | 

“o a „00             Fig. 210,. 

  

 



"49, Să se construiască curba (Fig. 

21), ot pt VA ETER) IO TORA (0.3) 
Asimplota este pr a=u ul, Avem | RI 

t- (2-1) , =tit-4) 

  

  

    
    
  

  

(£- er Y ee ” O = x: 
2 pe — 20 Puncte duble, a = 37 Fara) ( 3 0) | | 

1 sg 
y= razi: Daili 

E IE Hr) a —Fta)H-4 | „Pe 211. 

9. = e poate ÎL 42020: mp 2 — E FIET=0: tit 1=0, tțh= e+3 ţ 1=0; I= Î 2, 

_2(4—2) _ 
da 

i | —co —2 —l 0 i 2 4 co 

a | — — ! — — nani — — 
  

  3 
2| 0 des —-—- des 8 des 0 des —%- des = des = des 0 
  

  

y — — — 0 + iuni + 0 — 

— 2 co - 1 y O des 2. des 3 des 1 cr cr 0 cr 3 des 0 

149. Reprezentarea parametrică a conicelor., Să considerăm curba a 
cărei reprezentare parametrică este 

__ Ab-bt-ke azi24-b, bate, 

= as2-Fbatkea” Y 7 aste-Cbat-Fes | 

O dreaptă A+By4-C= 0 tae această curbă în punctele cărora le 

corespund valorile lui £ date de ecuaţia 

at2+bit-+e, Gat2-kbat-kca _ 

ast?-bat-k+ez +B ast?-Fbat-kes +C 0, 

(Aar-+Baz-t+-Cas)2-F(Ad,-F-Bbz4-Cba)t-Aci--Be,+-Cey=0. 
Această ecuaţie fiind de gradul al doilea în î, ne dă două valori pentru f, 
deci două puncte de intersecţie ale dreptei cu curba. Această curbă fiind 
tăiată de orice dreaptă în două puncte, este o conică. Aceasta este repre- 
zentarea parametrică a conicelor, 

10, Presupunând as=k0, bs=F0, direcţiile asimptotice sunt date de 

im 7 2 tim BEkbattea 
lim 2 = lim a, EFbtFe, , 

pentru valorile î, şi t2 ale lui t rădăcinile ecuaţii 

astea 

sau 
-
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Dacă această ecuaţie are rădăcini imaginare, conica este elipsă; dacă sunt reale, este iperbolă; dacă sunt confundate, parabolă. Reprezentarea parametrică a elinsei este - 

gut-kbd-tei 4, attd, at-Fe, 
ate? tape) Pe 

„Pentru iperbolă şi parabolă, avem respectiv 

— ab?kbd-te, pa Phhatta author pat-kbat-tea (t—p)(t—9)? (2—pht q): (mita (uta. 
În cazul iperbolei, direcţiile asimptotice 4 u, sunt date, de limita 

lim Z=tim Sere, 

pentru i=t, î=t,. „Ecuațiile asimptotelor sunt y=uz+d, ud, unde 
" di= lim - cu0)=lim at 2F-b, t-kea—u,(at2-+-but-kei) = e rotte), 

? 

  

* Gstkbat-es 
i. , 3 asfi-Fbati-kc, >. | di=lim n Fu Cere Sia (at-Hdt-+ke)], 

d lim —— o _ (Qabi-dsatt (t-t F(aserraadi)i-Ft)(i- =t-H&aci- Bac, )(4- i), ! ai tit ) at Futai 

| (asbr—anbs)A-Hasci—dues)2bi-bac,—d, e 
  

4,= 
= , . a(4— taXa4-d, te) 

(a.b.—a, beat, (asc. —aic,)-ț-b, Cica 

as(ts—to)laut2-F-d, te.) ” 

  
d= 

In cazul parabolei 
at-Fbat-ke, ,y= Abic, , 
DU CE direcţia asimptotică este , | 

4b-4b, toc, a, 
ab-tăto-ke, 

iar ordonata la origină a asimptotei este . 

d=lim (yu) lim Cai Abr)B-F2(asci —auc,)to-H(bsci— buc) 
t=h (t—taYautz sbto-kei) deci asimptota este aruncată la inținit. 

2% Când as=—0, ecuaţiile parametrice sunt 

z= at: d we „y= ut tate, 
.t—a 

>, 

şi conica nu poate fi elipsă. Dinoila asimptotice corespund lui Lyoo şi i=a şi sunt egale cu | 
2 de a,024-b,a-țe, Linie 4U= 3 ai aa-tba-te,? jap ordonatele la origină ale asimptotelor sunt 
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duba azi, (a2b,— baza, jr2-F2lazcu— anea)a-Hbaa—bie:), 
  

au?-ba-e 

Ca să fie parabolă, trebue ca direcţiile asimptotice să tie aceleaşi, 

03 __Gaa?-tbaa-tea __ da0,-— ile 

a aa-tba+a ” i aabiada 

30, Când ecuaţiile sunt de forma 

r=al?-b,t-ke, y=aat2-4- batea, 

curba este o parabolă cu direcţia asimptoticăS?.. 
1 

Curbe în coordonate polare, 

150. Linia dreaptă. Ecuația unei drepte în coordonate carte- 
ziene fiind Az+ By+ C=0,. iar relaţiile dintre coordonatele carte- 
ziene și polare fiind (Fig. 212) z=pcosw, 
Yy=psinu, ecuaţia dreptei în coordonate 

polare este 

p(Acosw-+ Bsinw)-+ C=0, 

  

A B,„ «1 | 
C cosw-4- G sinwu+ z>0 

Fig. 212, 

p > acos -+ bsinw, 

„a şi b fiind două constante, 

Când dreapta este paralelă cu axă polară, Oz, A= -0, a=0, 
deci ecuaţia ei este | 

=Usinw, p—P-. 
sinw 

Când este perpendiculară pe axa polară, ecuaţia ei este =
 

  = acoso, p= cos g" 

* Când dreapta trece prin pol, ecuaţia cei este 

w=a= const. 

Unghiul unei dreple cu aa polară. Fie dreapta A a cărei 
„ecuaţie este (Fig. 213) 

= acosw-+- bsinu, 

M un punct al dreptei, căreia îi corespunde 
unghiul polar w. Unghiul lui Oz cu dreapta 
este. egal cu valoarea unghiului polar w,. . 
pentru care OM este paralelă. cu dreapta | 
dată, adică punctul M de la infinit pe dreaptă Fig. 213. 
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deci pentru care p>>. Din ecuaţia dreptei rezultă că acest unghi 
e dat de 

| | | a 
acesuw+-Isinu,=0, tgu, = —p* 

Dreaptă ce trece prin două puncte. Fie Mi(p., o,), Ma(pz, 2) 
cele două puncte date. Ecuația unci drepte fiind 

l, za == a€osw-+- bsinv,, 
_p 

scriind că trece prin punctele cate, urmează 
1 , 1. . —=beosuj +bsinu,, Dz  ACOS02-+ bsinvz, 1 2 

Eliminând dintre aceste trei ecuaţii pe a şi d, obţinem ecuaţia dreptei ce trece prin cele două puncte: ă 

1 COSuw sinw g A 

1 cos sin Pui w w — 
fi IL. I- [= 0, 

1 cos i | — U) Sinw 

. 2 2 7 2 

- Sau, presupunând sin (04 —o2) 0, 

L: i La | 
2 |=sin(o == 2 _ , p sin(wo1—w2) E (w—w,) Ba sin (w o) | 

"Câna sin(0o —w2)=0, 0 — >= kr, 0, = 02-a, punctele M, “Şi M2 sunt situate pe acecaș dreaptă ce trece prin pol, deci dreupta cerută este o dreaptă „ce trece prin pol, cu ecuaţia w=e, 
151. Ecuația cercului. Ecuația cercu- "lui în coordonate carteziene fiind (Fig. 214) 
22 — Dax —25y-+e=0, 

în coordonate polare este z ză 28 p?cos?w-+- p2sin2a) — 2dapcosw + sina-Fe= 0, 
    

Fig. 214. 
. sau 

P*— 2p(acosw + bsinw) -Fe=0, 
Când cercul trece prin. pol, ecuaţia este 

| p*= 2p(acosio +- bsinv)), . 
sau, suprimând P=0, care corespunde polului, 

P= d(acosw-ţ-bsinw), 
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sau, înlocuind pe a=reos(, b=rsin0, ecuaţia devine 

, p=2rcos(u—). | 

Când cercul este tangent în pol axei polare, în acest caz 

W=z, ecuaţia cercului devine p=2rcos(u—2), p=2rsinu. Când 

cercul e tangent în pol la o perpendiculară .pe axa polară, atunci 
0=0, ecuaţia devine p=2rcosw, 

„159, Ecuația conicelor având un focar în pol și axa focală 
pe axa polară. Axele fiind perpendiculare, orice conică cu un focar 
în O şi axa focală pe Ox, admite ca directoare o dreaptă perpen- 
diculară pe Ox, a cărei ecuaţie este x+4=0. Ecuația conicei oste 

X2-4- y2— 02(x4+4P= 

e fiind excentricitatea. 

In coordonate polare, ecuaţia. devine 

p2 — e2(pcosw-+- 1:)2=0, 

care se descompune în 

ek "ek 

p= 1Zecose ? Po Iecosw * 

care reprezintă aceeaş curbă, căci ele nu diferă de cât prin trans- 
formarea în acelaș timp a lui p în —p şi în (r-+u). 

Punând ek=p, ecuaţia generală căutată este 

oa P 
„POI Zecosw i 

e fiind excentricitatea, iar p definind directoarea, ecuaţia ei fiind 

x=—k, sau peosu= == E 2 cos. | 
| pp p 

153. 'Fangentă.. Fie p=f(w) ecuaţia. unei curbe. Poziţia tan- 
gentei o definim prin unghiul ce-l face tangenta cu raza vectoare OM. 

Să. considerăm punctul M.(pu,to) M (ui: p) 
(Fig. 215) şi să însemnăm cu V un- 
ghiul tangentei M,T cu raza vectoare 

OM,. Să luăm un sistem de axe per- 'Y 
pendiculare, OX fiind OM, şi OY per- 
pendiculara în O pe OX. Un punct 
M(p,w) al curbei p=f(w) are coordo- O 
natele polare _p=OM, w=x0M, iar 
în sistemul de axe QX; 0Y, avem „X=> ONcosXOM= cost — w); 
Y> = psin(o— 0 

e 

    

    

  

| M, (ai. o) 

Z    
„Fig, 215. 

po
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Coeficientul unghiular ai tangentei în punctul M este dY:dX și exprimând diferenţialele dY şi dX cu ujutorul derivatelor în ra- port cu w, avem 

dY_ pcos(0— 0.) + p'sin(o —4). , () dX = psin(o= w)+ p'eos(u=w,) 
In special, coeficientul unghiular al tangentei în M, se obţine cău- tând limita raportului (1) pentru oo; de unde 

dY 
'5V=lim q3, “pn Flo | „Dar, unghiul V este tocmai unghiul format de tangentă eu raza vectoare și deci unghiul V al tangentei la o curbă P=flo) cu raza vecloare a punchului de contact este dat de 

p fiind derivata lui P în raport cu v şi w fiind unghiul razei vec- toare în punctul considerat. 
Tangenta în pol, Ecuația curbei fiina P=fo), fio w, valoarea M ” lui o pentru care A0.)=0. Unghiul tangen- T tei în pol .cu axa polară “este egal cu un- ghiul o, (Fig. 216), căci tangenta este limita to Z. către care tinde secanta OM când p=O0M —0, O adică tocmai când Ox w. Deci, tangenta în Fig. 216, pol face cu Ox unghiul w.care anulează pe 9 (raza vectoare). | Ezercițiu. Să se afle curbele care tae toate razele zecioare ale sale sub un unghi cânstaut, Unghiul sub care o curbă tae raza vectoare OM a unui punct Mp, «) al său este unghiul ce-l 

Aa 
face tangenta în acest punct la curbă DE - cu raza Vectoare. Tangenta acestui 

- unghi fiind £,, avem relaţia F- =const, . p 
p de unde log p=ua—aa, “a==const., ast îel că ecuajia curbei în coordonate po. 

a(u—a) lare este p=e . Toate soluţiile pro- blemei se obţin rotind una oarecare din curbele aflate (Fig. 217) de un unghi a în jurul polului, E destul deci :de-a 

        

  

  ao ! construi Curba p=e + Humită spirala Fig. 217, logaritmică. Făcând să varieze «, avem | = 0 % tabloul alăturat. Curba are 0 infinitate 2 
de spire, unele depărtându-se de pol, începând cu valorile lui « dela Ola, 
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iar altele apropiindu-se de pol, care corespund valorilor lui « de la O la —ce. 
Când unghiul făcut de tangentă cu raza vectoare este drept, tangenta 

lui este foarte mare, deci £; = o, p'=0, de unde p==const,, aceste :curbe se p 

reduc la cercuri, care sunt deci cazuri particulare ale spiralei logaritmice. 
154. Coneavitate. Puncte de inflexiune. Fie M.(pwe1) (Fig. 218) 

un punct al curbei p=f(v). Luând ca axe 0X şi OY raza vectoare 
OM, şi perpendiculara. pe ea, un punct 
M(g,) al curbei are coordonatele car- 
teziene X= peos(v-uj),Y = psin(u-o,). 

Ştim” (No. 146) că curba este con- 
cavă către OX sau în sens contrar, 
după cum inversul coeficientului un- 

a x? Pa 

iul t tei, 1==>, creșt ghiular al tangentei, 2 Pe» ște | fa. aie, 

sau descrește cănd Y creşte. Avem 

x p 'cos(v — o) — psin(w — o), 

Nor sin(u—w9)+ pcos(u—o,) 
Să căutăm, pentru oo valorile derivatelor funcţiunilor Y 

şi n. Avem 

  

Y '= pcostu-— a): psinlu o) limy/= p. 
wu—>uj 

Punând oja şi luăm derivata în raport cu vw, obţiriem 

le” COsa-7p' sina-pcosa)lp” sina-kpcosal-[p”sina4+-2p'cosa*psina)|p” cosa-psina]; 

[p'sin(arapitpcostuo-a)]? 

— php —2p'p 
lim pe ZP)p=200 1 (opri — p2—2p2). 
w-u p e? 

Trebue. deci să studiem semnele expresiunilor 

Yu) p, n'(o)= alee! '—p2—2p'2). 

Dacă pp'—p = Copr>0, p>0, a- 
tunci »! și Y au acelaş semn pentru 

w= o, curba întoarce concavitatea către 

OX. adică convexitatea către pol (Fig. 

219). Dacă pp”—p2—9p'2>0, p<0, n! 
şi Y'.sunt de semne contrare, curba: 

întoarce concavitatea către  OX', sav 
convexitatea către pol (Fig. 220). Deci, 
în cazul pp''—p2—2p' 50, curba are 
convexitatea către pol. 

  

    

Se arată, la fel, că dacă pp —p2— MO 
2p2<0, curba are coneavitatea câtre Fig. 220,
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pol. In fine, când "pp" —p2—2p'2=0, enrba are, în general, un punct de infleziune în acest punct, 
Concavitatea, după cum um văzut, depinde de semnul expresii pp'—p2—29p'2. De oarece avem | | . | 1 :+(2)] 

p2— pp" + 2p'2 
—]— — 3 

ele le „pi | 
urmează că curba întoarce concavilatea sau convexitalea către pol, după cum semnul uneia oarecare din ezxpresiunile 

2— 00174 Opta | £) ] | e pp T%e% (a 
este pozitiv sau negativ. 

„155. Metodă pentru construcţia curbei p=/lu). 10. Sa ccr- celează mai. întâi în ce interval trebue să varieze %, pentru ca punctul (p,”) să descrie toată curba. Se vede apoi cum micşorăm acest interval, observând simetria faţă de pol sau axa polară. De ex., în cazul când în ecuaţia curbei w întră altfel de cât prin linii trigonometrice, 

p=eav, Pp=o—sino, 

intervalul în câre trebue să varieze vw este (—co,00). | In cazul când w întră prin linii trigonometrice, se căută un multiplu al lui 2r, adică 2kr, care adăugat lui v, să nu schimbe valoarea lui p; de ex., curbele 
P=acos2vw + Îsin2v, pP=asinv+d, 

au ca interval (0,2) pentru prima, și (0,22) pentiu a: doua. „20. Intervalul: fiind egal cu 2/:x, se face în ecuaţia curbei în- locuirea lui w cu (w-+-kr), ceea ce revine a prelungi o rază vec- toare dincolo de pol, sau a considera însăși raza vectoare, după cum 4 este fără So sau: cu soţ. Se pot întâmpla :mai multe cazuri. Transformarea nu schimbă valoarea lui p. Atunci 7; este ne- apărat fără soţ. căci, în caz contrar cel mai mie! multiplu de 2z, care lasă neschimbat pe p ar fi &r și nu după cum am presupus 2kr. Deci, la fiecare punct M al curbei, corespunde un punct M'. simetric în raport cu origina, deci curba este simetrică în raport „Cu polul și este destul să facem sii varieze vw într'un interval egal cu ka, 
” | | Transformarea schimbă De p în —p. 1: fiind impar, schimbând: pe w în w4+-lz, se obţine acelaş punct al curbei şi deci este destul să facem să variază vw întrun interval egal cu în. Dacă numărul k este cu soţ, se vede că curba € simetrică. în raport cu. polul şi 
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pe & îl facem să varieze .numai întrun interval eu: er, 
"80, Acestea fiind hotărâte, „se cercetează dacă există o valoare 

a, astfel ca transformarea lui w în (a—v) să nu schimbe valoarea 
absolută a lui p. Fie Ox, dreapta ce . zi MD. 
face cu Ox unghiul & şi OD şi DE ă - 

„(Fig. 221). bisectoarele interioară şi E 
exterioară a unghiului xOx,, M(p,) 

fiind un - punct al curbei, a înlocui 
pe vw.cu (z—vw) înseamnă a se con- 
sidera razele 'O0M şi OM, simetrice 
în raport cu, OD. Deci, după această Mg 
înlocuire, dacă p. nu se schimbă, la Fig 224. 
orice punct Mal curbei corespunde un “punet M, simetric în raport 

   
cu OD; deci curba este simetrică în raport cu OD. Dacă p se - 
schimbă în — p se obţine punctul M2, curba e simetrică în raport cu E. 

Intervalul în care trebue să: varieze: v flind egal cu kz, seva — 

lua acela care este cuprins între 2 —k2 și Z+rz, căci el este 

format din jumătăţile (a, =), & 2-42) „ astfel că se trece 

de la una la alta prin transformarea lui w în (—vu). Va fi de 
ajuns, deci, ținând seamă de simotria obținută, de a face să va- 

rieze vw într: una din aceste. jumătăţi, de ex, în (2-5, E Se 

observă că alegerea acestui interval depinde numai de natura 
transformării efectuate asupra lui w şi nici de cum de axa de si- 

metrie obţinută. 
__ ACOSu-tb 

=asinu-ţd, 
Sin ” P ! «+ ' 

Fremple. Fie curbele p==acosu-b, 

__asinu-b - 
””  Cosu 

w În (u-tlz), schimbă pe p. Intervalul unde trebue să varieze w pentru a 

obţine toate curbele este de lungime 2z. 

Schimbând pe vw în —u. nu se schimbă p pentru prima, îl schimbă în 
—p pentru a doua, alterează valoarea absolută pentru celelalte două. - Deci, 

curba întâi este simetrică în rapurt cu Oz, a doua simetrică în raport cu 

Oy; deci, pentru' aceste două curbe alegem intervalul (—z, 7) şi facem si 

varieze w numai în una din jumătăţi, de ex., (0, 7), 

De asemenea, schimbând vw.în (7-—uw), se alterează valoarea lui p pen- 

tru primele două, nu-l schimbă pe p pentru a treia, şi-l schimb în — p pentru 

a patra. A treia e simetrică în raport cu Oy, a patra în raport cu Oz, şie 

destul a alege intervalul (2, E La şi a-l face să varieze vw într'una 

din jumătăţi, de. ex., 2 , 2). . : a: 

* Transformarea lui u în (i4-24r) nu schimbă 'pe p, iar aceea a lui . 

PR



356. 

a. ” „3 2 vu „_w du In cazul curbelor: p=asin > --osin-> » pP=asin-— Fkbsin-— » pP=asin— + 
2 e . PR sin, ecuaţiile se pot scrie 2 

| 9 10 „9% 5 Go , 10 —asin9% -Lpatul0o îns —asin5 1:y , p asin 2 -kbsin 13? p>asin, 3 +bsin-— , p=asin-s + sin: 

Se vede că p nu se schimbă când mărim 3 cu 2r, adică pe u cu 307; in 
tervalul maximum este egal cu 30z. Transformând pe w în (u-k+l57), care înlocueşte o axă ce pleacă din pol -cu axa opusă, alterează valoarea abso- lută a lui p în prima ecuaţie, schimbă pe p în —p în a doua, nu schimbă pe p într'a treia. Deci, pentru a descrie toată curba, pentru întâia intervalul este 307, pentru a doua şi a treia, 15r. | ! | 

Schimbând pe w în ==, se schimbă p în —p; Sunt simetrice în ra- port cu Oy. Se face deci să varieze u de la O la 15r pentru prima curbă, 
de la U la 157 pentru celelalte două. 

40 După ce s'a determinat intervalul în care trebue să va- rieze o, se caută valorile din acest interval pentru care p încetează de a fi definit şi continuu. ” 
50. Se: caută valorile lui w pentru care. p=0. 
60. Se calculează una din cxpresiunile 

| ropoopn L[I [19%] p2-+2p2—pp”, =|=+[= „FE ele le 
și se caută valorile lui vw pentru care una din ele este nulă. 70. Se arangează în' ordine de mărime cresciiloare valorile lui « şi se caută semnul lui p în intervalele unde e este finit şi nu se anulează; se mai caută ce devine p pentru extremităţile intervalelor. Valorile lui w pentru care p=0, corespund ramurilor co trec prin pol şi sunt egale cu unghiurile polare ale tangentelor Să i. N : : mo în acest punct. Valorile Aui w care anulează pe 2+(1) corespund 

în. generalla punctele de inflexiune. £ Fzemple. |. Să se afle locul geometric al proccției M a unui punct fizO pe o dreaptă PQ=2a de mărime constantă Care se reazămă cu capetele sale pe două axe perpendiculare Oz, Oy. Luăm Oz ca axă polară şi POM=u, OM=>p; avem. (Fig. 222) | 
: 

OM=UPcosu=PQsinucosu, p==2asinucosu, 
astfel că ecuaţia curbei este - 

- DN p=asin2u, 
Schimbând vu în (7-+u), p.se reproduce; O este centru de simetrie, interva- lul este egal cu +. o 

Schimbând pe u în a. p se Schimbă în —p, deci Oy este axă sime- Pe 7 a - - 
tric, intervalul este (0,2). Schimbând pe 2u cu (7—2u), adică. pe w cu  



"= k razele vectoare ale unui cerc de diametru a tre- 
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2 , , 

(=), pnu se schimbă, deci prima bisectoare este « o nouă axă de simetrie,; 

putem micşora intervalul la (o, 2). In acesti in- 

terval. p este finit, continuu, pozitiv şi 'se anu- i 
lează pentru w=—0. Avem p'=2acos2u>0 şi este 

„nul pentru =; în fine, p?-ţ-2p'2—pp'/=—a2sin22u 

">. %8a2c0s22uţ-4a?sin?24>0. Arcul de curbă OA 
"este tangent axei polare în O, concavitatea este 

către "pol. Se ia simetrica faţă de prima bisec- 
toare şi avem o buclă, simetrica acesteia faţă 

- de Oy dâ o a doua buclă şi în fine simetriceie 
acestora faţă de pol, dau cele patru bucle, 
Curba objinută se zice rosace ă guatre branches. 

"-. ÎL Bă se găsească locul geometric al-punc- 
telor obținute prelungind cu o cantitate constantă 

  

când prin pol. Luând ca axa polară diametrul ce Fig. 222, 
trece prin pol (Fig. 223), ecuaţia cercului este p>=acosu, iar „aceea a curbei 
este . 

p=acosui, 

şi se zice.  meleul lui Pascal. | 

„Schimbând pe w în —u, pnuse schimbă; 

curba e simetrică în raport cu Oz, intervalul în 

„care variază w este (0,7); p este finit şi continuu, 

Pentru K>a, p nu se: anulează; “când ka, p se 

  

anulează pentru o valoare vw=a (cosa=— 2), cu- 

a Fig. 223. 
prinsă între O şi ; pentru.&=a, p=0 când um. 

Avem p'=—asinv<0 în intezval, afară de valorile extreme O şi 
pentru:care se anulează. - 

Avem p2+2p'2—pp' "202 F3akcosw- Hl2, Valorile lui u pentru care 

această” expresie s'ar anula, sunt date de 

20012 
COSu= — — Zak 

“In cazul 202--R2<3ak, sau J2—3al:--2a2<0, 

a<k<2a, expresia se anulează pentru w=g, 

dat de ecuaţia 
2a2-FH2 

Cos6=— Za?     

iar în caz contrar, expresiunea conside- 

-rată este totdeauna pozitivă. De aci, 

mai multe cazuri. , 

10% 4>2a; p este poziliv, descreşte 

de la (-+a) la (k—a), când w creşte de 

la O la z, avem arcul AB (Fig. 224), con-.  :. > Frig. 224. 

N. Abramescu, — Lecţiuni de Geometrie Analitică, 17 
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cavitatea fiind către pol. Luând simetrica în raport cu axa polară, obţinem, 
toată curba, ;. ic pp. De i 29. a<k<2a, arcul AB (Fig. 225) aretun punct de intlexiune în punctul 
C corespunzător unghiului polar f; Concavitatea este către pol între A şi C, convex către pol între C şi B. „i | . . 

|. 
di 

3 

  

  

  

Fig, 225, a Fig. 28, o Fig, 227. 80, ha; p 'descreşte de la 2a la 0 (Fig. 226); arcul în O este tangent a Oz; curba se zice cardioidă, | , 40, k<a; p întâi este pozitiv, descrește de la (at) Ia 0, când u creşte de la O la g, apoi negativ, de la O la (k—a), când « creşte de la ala (Fig. 227). Tangenta în pol face cu Oz unghiul a pentru. care P=0, Cosa= 
— E “Polul este un punci. dublu. Pa | 

156. Ramuri infinite. „Asimptote. Curba P=fw) admite.o : _ ramură asimptotică atunci când p=oco pentru anumite valori de-. 
„terminate ale lui w. Dacă pentru V=wy 
avem p= f(wo4)=00, ducem prin O dreapta 
OX ceface cu Ox unghiul vw, (Fig. 228) 
și perpendiculara OY pe: ea. Direcţia, 
asimptotică este dată de unghiul w,.. 

- „. Coordonatele.-unui punct al curbei o. i „_.. față de noile axe OX și OY sunt Fig. 28. i ' 
. „i = peos(w—w,), Y=psin(o—o,), Poziţia asimptotei, care este paralelă cu OX, este dată de ordonata la origină, OD, adică 

i " lim Y=lim psin(o—w)=d, OD=a, . vu vă, Dacă această limită estă CO, asimptota este aruncată la infinit, : curba are ramură parabolică. ai . a Poziţia curbei față de asimptotă, este dată de diferenţa , „oz: B=psin(o—o0p—d, i Dacă 80, curba este deasupra, dacă 30, dedesubtul asimptotei.; 
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sinuv 
20052 + Intervalul este d, 27). 

“Transformarea lui w în (ru) alterează pe pi; aceea a A lui o În —u, schimbă 
“pe p în —p; curba e simetrică în raport cu Oy. Intervalul este (0, 7). p de- 

“vine co pentru u= Ze Ducem 0X (Fie. 229) ce tace cu Oz unghiul zOX=600, 

Exemplu, Să se construiască curba p=a 

    

  

              
  

  

„Asimptota este dată de distanța | | sin] =] 
, ag A 

— Sinuw . El 4. „OPtimY —limpsintu a) =lima a zoo asi l 3) lim zsinu aa , 
Ă — i. Pa . e . :0Sus — "rr 

=> : EA , 2 

d sine] curg“: zsin [e 2jeos oz 
OP=lim-— Sinu ————— == lim 

“. 2 ze: 2.2. 
Cosu-—cos= ii —2sin in the i 

Ed os [+2] i: 

__ aV3 cos [> aia 

oz Va 2 : 
sin 3+ 6 z aa 

| |_» 
"0 punctul : O 

.. + . 

az „o punctul B 

3 op, C 

= o. n A 2 , 

x 0 :',„ ''0 

Poziţia curbei față de asimptotă o dă 

5=psin |+— za, 

asino _ ! 

= peer sin [e = 2 = 

sinosin | a— =] -. peelei 
' - cosii—cos 3 , 
ce 

. sinesin|-%-2|co os 3-2] - 

Hi], ZC cc 
” —2sin [+ 2] sin a Ă | Fig. 229. - , , 

lonz__ lo 
- [r—sinucos [= d, sin [3 + Z].—sinocos [2-2] i _a >mrela-il a 2 1-6 26): 
— Ti == ii 

2 2 sin +2] 
sin (+3 . 2 6 Aa 

Dar. Şt =u— An = deci . Mi 

; sinucos [+ =] —cosusin. [= —2] —sinucos al 2]: 
a 

5= = » 
2 cin ÎL Z£ ae 

17
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ia 2] 
COSusi 3 S 

6=— . 

7 „sin (3+2) 
„ COSuw 

  

“In apropiere de u=3, factorul este pozitiv, deci sem. 2, (2 7) 
sin z+3 | 

7 , m yo . 7 

, | . Ni j II , 3 , 3 nul -lui 5 depinde de sin( — 2 sin m: Dacă «<a, sin 0, 5>0. 

  

curba e deastipra asimptotei; dacă „> » 5<0, curba e dedesubtul asimp- 
totei, Diferenţa 5 se anulează din nou pentru u= Z când curba tae asimp=” 
tota în A; apoi, din nou, « variind până la x, 5>>0, deci curba e deasupra asimptotei; , . 

Luând simetrica în raport cu O, avem toată curba. Punctele de in- 1 17 flexiune sunt date de Z + (=) =—0, 

157. Puncte multiple, Curba P=fi(o) va prezenta un punct. multiplu în A, când, făcâna pe w să varieze ca să descrie toată curba, se va trece de două ori prin acelaş punct A. Acesta S'ar putea întâmpla, sau, când raza vectoare Oz pe care se uflă punc- tul A revine peste ea însăși, ceea ce însemuează că pentru două valori particulare ale lui w, care diferă între ele cu 247, p reia aceeaș valoare; sau, când raza vectoare Oz devine în poziţia opusă acesteia, ceea ce însemnează, că, pentru două valori parliculare ale lui &, ce diferă între ele cu (2k+1)x, p ia două valori egale și de semne contrarii. Deci, se vor avea toate valorile lui w, -care corespund la punctele multiple ale curbei, rezolvând separat ecuaţiile 
Ao-r2r)=flo), flo+ Oe+ Ir]= — fo), unde & ia toate valorile astfel ca creşterile 2h-z şi tra să fie -Pozitive şi mai mici ca intervalul în care trebue să varieze w pentru a descrie toată curba. “Toate soluţiile acestor ecuaţii trebue grupate două câte două, două soluţii ale aceleaș grupe corespun- zând la un punct dublu. In particular, când curba este . descrisă întreagă făcând pe & să varieze întrun interval egal cu 2r, va fi destul a reznlva ecuaţia | - o 

Ro+a)= — fo). 
2 0, „= ACOSu-tbsinu-te Hzemple. 10, p= drcosa-Fb'sinu-f 07 tă 

varieze w în intervalul egal' cu 27. Punctele duble' sunt date de ecuaţia acos(w-f-m)H-bsin'u-t-r)ț-e Pi acosu-t-bsinu-te a cost 7) Fb'sin(i Fa) _ a'cosu--b'sina-FI ? 

» Se descrie toată curba făcând să 

  

 



care se' reduce la îi 
(acosu-Fbsinu)(a” cosu-Bsinu)— cc I=0, i 

sau, în fine, la o ecuaţie de gradul al doilea în tgu. De unde obținem două 

valori pentrii tgu; fiecâre corespunzând la două unghiuri, care : diferă între 

ele cu şi prin urmare corespund 1a un 1 punct dublu. Curba dată! are două 

puncte: duble distincte de.pol. '':: ENE a 

Sinu__- za RE 20. In cazul considerat, PG DeosaT +. avem ' 
2cosu—l 

_asinlu-tm) asinu 
ciucosue=0. 

pie ZcostuFr=1. - Zeosu— 1: Ă 

De unde, sau + sinu=0, w=0, z, p=0 şi avem punctul dublia în polul0; sau, 

A 
Isi 

<osi=0, az az :3 ta, când punctul dublu este punctul A pe 0 

(Fig. 229). - . . - 
“158; Aplicaţii. 1. Buia tangentei în coordonate polare, Ecuația curbei 

fiind p=(u), să considerăm punctul Mu(pi, wi). Luând ca axe OX şi OY drep- 
tele OM, şi perpendiculara pe ea, ecuaţia i 

tangentei în (Xe Yo, Xp =ftu, Y=0, M (p 4) x i 

2 YI STAY, == 
1 . 

-deci ecuaţia tangentei în M, (Fig. 230) este 

  

Y=-z (X—p0), 

sau, 1 revenind la coordonate polare, „a Fiae 200, 

psintu—a)= 77 rcoste=u al .. > 
. Pi , 

de unde , 

id a! Pa, 
— := — cos(u—u-t- a sin(u-cr). 

-p Pi Pi | 

HI, Beuaţia normali fiind ră în coordonate polare este! 

- A A costau) = 7 sin(w—w4). 
p PI P 

BB  Subtangentă şi subnormală polară. M fiind un punct al curbei. 
Ro), să ducem dreapta perpendiculară pe OM (Fig. 231) ce tae tangenta 

şi normala în M în punctele T şi N. Ţ ! 

OT şi ON se zic,subtangenta şi sub» ” 

normala polară. Avem 

OT=0MtgOMT=p (— 2) =, 

» ON=OMIgOMN=ptg (v- 3) = 

—cotg V=—pP- cotg p5 

+ 

  
şi ținând seamă de sensul lui ON, care 
este contrar ca OT, avem ON=p, -
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- Aceastea se mai puteau objine înlocuind în ecua țiile tangentei şi nor» maiei pe « cu (2+ cs | Şi deci, avem respectiv i ” 
pi: aa it DI NE: “ 1 „fa „ft, > = La = i 0-a =, pp, ON=pe p: Pi 
ae pa PP TA AP PA : IV. Să se afle curba Pentru care subtangenta polară e constantă, Insem-: 

> 

îi 

nând cu a această constantă, avem .: me , pn 
Zi el 
pp a? 

de unde, integrând, De, a=const. Problema -admite o infinitate de. 
. a. P 

. 

> - ă: 2 - Care a în“țjurul Polului,» 
Trebue” deci să construii, 
una Oarecare din ele 

a 1 & a: tul 
pa, 
Care se zice spirala îper=3 

-“dolică (Fig. 232). Schimbând 
„Pe o În —u, se transformă 

a: p în —p, ceeâ ce arată că ] curba e simetrică în ra. 
„port cu Oy şi deci, ținând 

» Seamă de această simetrie, e destul de a face să varieze u de la 0 la ce. In aceste condiţii, p>>0 şi 
descreşte de la co la 0. Direcţia asimptotică e dată de w=0, iar âsiiptota.: 

SEPI  E Da E „i SIE - 
soluţii, care se deduc din una oarecare din ele, rotind-o de un unghi oare. Mm 

   

  

     

N „Fig, 232, 

e paralelă cu Oz, depărtată de Oz cu „distanţa d=lim psino==lim £ sinu=a. , w= Curba, lăsând la o parte asimptota, are o intinitate de spire în'juru » 
polului, de care se apropie nemărginit (O este un punct asimptotic). Cons- 
truind simetrica curbei în raport cu Oy, se vede că spirala iperbolică are 
o infinitate de puncte duble, cum este A, pe dreapta perpendiculară pe axa 
Polară. .. _ po Pa .. a a 

V. Să se afle curba Pentru care subnormala e constantă, Insemnând Cu a. 
, 

- , “ ET „această constantă, -a- 
vem p'=a, şi integrând, 
P=a(o—a), a fiind o. 
Constantă oarecare... 
Sunt: o infinitate de. 

|, Soluţii, - şi e destul a 
Studia pe una din ele, : 
Pao, numită spirala ui Archimede (Fig. 233). 
Aceasta curbă e sime- 
trică în raport cu Oz, 
şi făcând pe u să va- 

. ricze __de la 0 la o, -"p creşte de la O lac. > 
-" i Curba! trece. prin -pol:>   

    
"Piz, 238. 
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- unde “este tangentă Oz, descrie o infinitate de spire În jurul poluiui,-de care 
se depărtează" nemătginit, Luând simetrica în raport cu Oy, se vede că i are 

-_ o infinitate de puncte duble pe'Oy.. 

159. Curbe omotetice. Fiind dată o curbă (C) (Fig. 234), sa 
facem să corespunză la fiecarei punct M. al acestei curbe punctul 

"Mu astfel că O fiind un punct dat în 

plan, să avem - 3 

  

i OM, 
OS, 

fiind o constantă. Locul punctelor M, 

este o curbă-(C,),- care,se, zice omote- . „- : ERE 

tica curbei (C), O fiind centrul de omo- O. aq 
tetie şi 4& raportul de. omotetie,.-.. - „ Fis- 204. i 
;. Eeuaţia curbei (C) fiind p= fo), aceea. -a- curbei: omotetice se 
obține” observând” că OM =ROM, pi =kp, pi =kflo), sau 

7 N a = fo), a 
- Tangeniele da două. sti omgtetice,. în. două puncte omoloage, 

sint paralele. "Ecuațiile lor. fiind (omotelice 4 în raport cu polul) 

E „1 p= =) p= =Kflo).: | 
“iighiurile “tangentelor: “în puncielă .omoloage e cu raza vectoare co: 

mună sunt date e 1 . Hf) EI NI 
Pap vw w 0 

o II Sati tev= Și 27) ap: tVu= EfF'(o) ) =taV, az? 

Aceste unghiuri fiind: ă egăle,. „tângentele în. „uneltele, « omoloage 

Suit “paralelă, Rae e . za 
1. 160, Cur be inverse e sunt; abeleă” Denteu. care OA. om, Îi cost, 

0: “fina” polul (Fig..235) şi [; puterei: ;. 
de inversiune. Ecuaţiâ curbei (C) fină”. : Sai 
P=fiv): a curbei inverse, (C.), me E: 

.ca m Rob eh hi. 

DORI p feo) [6 
Ipversa linii drepte teama | 

RSA 
SU 

DIN 

  

„gste p= E > Haos) in ino),. 
>) 

) 
; A | 

= Hacosu-t-bsino); adică î un cere ce, trec prin. pol. a . | 

Invers cereului p2— op(acosrt-ăsine)-re=0, este. mi 
N] 

ă 
iul 

și Li , (acostat Di) -Fe=0, = argtacose bau) + A2=0, adie 

P aaa Pi Ta 0 
tot în. cere. e ia i
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| „- Tangeniele la două curbe inverse, În două, Puncte ; omoloage, fac cu raza -vectoara un “triunghi isoscel: (unghiuri; egale. şi de. sen= _suri opuse). Ecuațiile curbelor (polul fiind polul de: inversiune): 

    

fiind - p=fio), Po fo) ie . : ai : 

avem o. ” _E_ : e | | . N - 
| EV= AC) , teV, 

8, 

ceea ce probează că tangentele MT şi: MUT (Fig. 235) fac cu raza vectoare unghiuri egale dar de sens contrar, . Du Unghiul sub care se tac două curbe este egal cu unghiul sub' care se tae înversele lor, In adevăr, fie.(C) şi (1) două Curbe (Fig. 236) ce se tae în M „iu Și MT'şi MS tangentele lor în M. Inver sele lor (C) şi (71) se tae în My pe raza vectoare OM, iar tangentele lor MIT, şi 
MS, fac cu OM, unghiuri egale şi de sens contrar cu M,MT, MMS; deci "unghiul S.MI:=MMT, —MM,S, = MMT—M,MS= SMT, ceea ce probează, că unghiul sub câre se tae 'curbele (C.) şi (r.) este egal cu al curbelor (C) şi (n). - Deci, dacă două curbe sunt tangente „ŞI înversele lor sunt tangente;. dacă două Fig. 286, - Curbe sunt ortogonale şi inversele lor - "Sunt ortogonale. ” 161. Curbe analagmatice se zic “acelea care au proprietatea că se | transtormă prin inversiune în ele înşi-le printr'o alegere potrivită a originii 

  

' „Şi modului (puterii) de transformare. Această ori- MA ON gină se zice origină principală, pe care s'o notăm .O 7 cu O. La un punct M al acestei curbe corespunde V pe OM un punct M? al aceleiaş curbe, astfel ca OM.OM'=k (Fig. 237). 
Dacă m şi m mai Sunt alte două punctă-co- respunzătoare, atunci cele patru puncte M, M', n a“ sunt pe acelaş cerc C, căci OM.OM'=Om.Ow?, _ Să Însemnăm cu (D) curba înfăşurătoare a per- 

_ Fi. 237, pendicularelor duse pe mijloacele coardelor MM”; când raza vectoare Om tinde către OMM, cercul C tinde, către cercul 
(T) care atinge curba în M 'şi M' şi având ca centru punctul » unde per 

faţă de cercul (r) este ș. Deci, curbele analagmaţice sunt înfăşurătoarele unui cerc care ae ortogonal un cere fiz numit cere Principal şi al cărui centru de- 
scrie o- curbă (D) numită 'deferent, Ia | aia Origina principală fiind luată ca pol, ecuația cercului (T) este de forma .  



mut 2 unt 29ef?— 2a—2by-ţ-k=0,, p'—2p(acocu-Bsinu)rţ-k=0, 
Dar, coordonatele centrului fiind „A=TFOSa,- b=rsina, E 

ecuajia cercului este. 

podis ţia 
Scriind că centrul descrie o curbă dată: (D), ra) avem ecuaţia Cercului 
variabil , 2 

(1): ă ez =2i)eoste—a)-Plez0, a i, a ri 2 

Vom avea intăşurătoarea, eliminând pe a între” ecuaţia (1) şi. derivată sa' în 
raport cu a, 

(2): .: po pr(costua) glina): PD da 

Din (2) scoate a= fo) şi atunci! înlocuind în. (0, ecuajtă anialagrnaticei este 
(3) pa 2pFt6)-1=0, a 
F fiind o funcţiune arbitrară. 

__ *Origina fiind polul, dacă ecuaţia analagmaticei este sub ' forria” (3) 
vom avea deferentul,; 'sau curba (D), căutând înfăşurătoarea dreptelor 
1: RE . Zeosoţysinu—F(u)=0. - tg 

„162. Curbe concoide, Curba concoidă a unei curbe pf) 'se obţine 
mărind toate razele vectoare cu aceeaş cantitate a Fig. -238), . „pozitivă sau 
negativă ; ecuația ei este 

=flu)ra.: 
„Melcul lui Pascal e este concoida cercului. 

10, Două curbe concoide au acecaş subnor- 

mală, căci, pentru ambele, avem (Fig. 239) 

ON=pr =f'(o), ON=p" = (flo)ta)'=f'(u)=ON. 
„ Această observare ne permite să construim tangenta la cutbai concoidă . a 
"unei curbe e (0), dacă se ştie tangenta, la curba dată (C). Pentru, aceasta, 

  

Fige 238. ţ 

  

Fig. 239, . a Fig 20," i 

ducem (Fig. 239) normala în M la curba (C), ce tae în N perpendiculara în 

O pe OM; perpendiculara în M,, omologul lui M, pe NM este > tangentă, [a 
concoidă în M,. 

La fel se procedează pentru . a * construi tangenta la melcul lui Pascal, 

ducând diametrul MAN (Fig. 240) al cercului ; ON este subnormala. Perpen- 
diculara în M, pe NM, este tangenta în M, la melcul iui Pascal.
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20, Cojifoida. lui „Nicomede. este coricoida unei linii “drepte. Ecuajia 
„pus - d A ? PV a. i . - i dreptei (Fig. 241) fiind Cos 2 conse sei este | 

„Paso te 
Când schimbăm pe a în —a, se obţine ecuaţia i PO i “q-: a LL 

> cosa ai 
care represintă aceeaş curbă, .căci- o putem deduce din prima schimbând ps 
ein (arte) Şi e în z-p, ceeace nu schimbă punctul M(z,u). Deci, : 

A 
d - - PO Cosa -ra „i , 

reprezintă curba compusă - din două ramuri : distincte, obținute, una mărind, 
alta micşorând raza vectoare a dreptei D cu „Aceeaş , lungime. a. Vom lua 
deci ecuaţia” 

4 . , . “ E n ——ag . 

PO cosu  % gag 
unde a, şi. d, sunt pozitivi,, Schimbând pe vw, în —a, .p nu se schimbă; deci 
curba e simetrică în raport-'cu. Oz; e destul deci de a face să varieze w de 
la 0 la z. p devine infinit pentru COsw==0, a= zi asimptota paralelă cu 
Oy. este dată de Ma 

 .  . Pa > .. 

Ii tim Y timpsin(a-2-2-) tim (2 — ) (— cosu)=lim(-d-țăcosuj=—d, I 7 “ : a pa „vo 
. ț ” joi d : 

        
- Fig 942, 

Fig. ti   

y 
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- Asimptota este chiar: dreapta” :D; „Poziţia“ curbei faţă de asimptotă” este dată 

     
de diferența - ADD ie i i pi o 7 

i Şi - i 7. .. DR a a. ş . | psin( a d)= IDR aa E 
E pt zi pci A 2/; > ): acosui pe i 

i: esta: pozitivă: 'câna” ut negativă” când» az: a 
pp ac) aa o Avem mai muite cazuri de considerat, 

w 0 2 rc 7: 

1) d>a (Fig. 241). — 
p |(d—a) cr ce-o e cr (Fa) | 

  

. ED re : “ 0 a = N 7 

2 d<a (ie. 2). 2; r
o
i
 

p |-(a—d)ero cr cej-oocr-(d-ț-a) 
  O este punct dublu. 

    
4 w|0 Z - “ i ae | 

3) d=dă (iz, 243).! rr i 
Si P|O cr ce|-eo!. cr: —2a: 

O este punct! de întoarcere.  , SR 
163. Cubice circulare unicursale, Fiind dată o, dreaptă (A), un cerc (0) - 

şi un punct O pe acest cerc, dacă. se duce prin O o dreaptă vâriabilă ce taepe 
A în M, (Fig. 244) şi cercul. în m; punctul :M al Mal | a | 
drepteivariăbite care veritică' relaţia OM=M,M, M, | ; i 
descrie o curbă numită cubică circulară uni- , | 
cursală, - să i ; 

O fiind polul, din relăţia OM=O0M.—OM,, o 
rezultă că ecuajia curbei este p=pi— pa pi şi ” | 
Pa însemnând razele. vectoare ale lui (4) şi | : 

ale lui (C), corespunzătoare aceluiaş unghi 
polar v, , 

| 
pi= > pa=CCOsuwț-dsinuw. 

acosuw-ț-bsinuw 

Subnormala Inte un punct oarecare al m ete 

curbei fiind p'=p"—p!. =. ea este egală cu di- SI 

ferenţa subnormalelor polare în' “punctele co: 

respunzătoare: “ale: “dreptei: 'şi ale: cercului: 

De aci rezultă construcţia, următoare pentru za 

tangenta la curbă în M: se “duce prin pol o 

perpendiculară pe raza vectoare OM,Mz, care”: 

tae în m, şi ma normalele la dreaptă pri 

cere în:M, şi. Ma; se ia pe aceaştâ. dreaptă”; 

segmentul 'Gii=Onu= Omz=mzur i: perpen: 3 

diculara în M pe Mm este tangenta în M. Se 
vede," de' asemenea, că:punctele cubicei: “unde - 

tangenta este parâlelă cu (A), corespună ; puăe pi 

telor cercului unde tangenta este paralelă cu (4). 

  

Ta.    
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A şi A' de intersecţie. ale :drepței (A) cu cercul (C). se: stie că, „aceste. raze 
vectoare OA şi OA' sunt tangente la curbă în pol; deci cubica.are: 'poluj 

ca punct dublu cu tangentele OA şi OA'. Aceste tangente există dacă (4) 
tae cercul; dacă sunt perpendiculare, adică (4) este un diametru al cercului, 

cubica se zice strofoidă; dacă-sunt confundate, adică (A) tangenţă. cercului (0), 
cubica se zice cisoidă, polul fiind + un punct "de întoarcere, 

Ba TA ia 

  

N 
”
 

S
i
 

Li 
N 

-
 

. 

N 
M
i
:
 

E
A
 

=
 > 

R
i
 

; t ţ = Și z = 

  

             
-Fig, 245, - a „Fig, 246, 

Raza vectoare p=pi-—pa tinde către infinit în acelaş imp cu Pb. căci pa 
rămâne totdeauna finit. Fie w=u. valoarea care face pe pr-=00; avem 

. “psin(u—wi)Spisin(â— 00) pssin(to— ca); - n 
deci : o te a 

Ii lim psin(u—co9=lim pisin (ou), 
Wu 

aşa că cubica are aceeaş asimptotă” ca şi dreapta (A), adică dreapta (4) este. 
asimptota cubicei; Cubica tae asimptota când p=pu, sau p==0, adică pe tan- 
genta în pol la cerc, 

“In caz când tangenta în o ta cere este paralelă cu (A), curba nu tae . 
asimptota, la distanță finită ; cubica este atunci simetrică în raport cu pere. 
pendiculara Oz din O pe (4), în acest caz, cubica se zice cubică. dreaptă, 
cum este strofoida dreaptă (Fig, 246) şi cisoida dreaptă Fig. (245). 

Cubica tae cercul pentru pp, Sau Pi pa=pas P—2pa, adică în aceleaşi ,    
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puncte ca paralela la (A) echidistanţă de O şi (A). Curbă: are unul său trei 
puncte de. infexiune, după cum trece sau nu prin pol, i 

Altă defi îniție a strofoidei. Ştim că: (Fig. 257) 'OM=PQ! ptin definiţiei 

Lum' 'OA=OC, C fiind “centrul cercului și îie R intersecția dreptei AM cu 

.. tangenta în O la cerc: Triunghiurile . . 

„AOM şi CPQ a an AO=CP, OM=PQ," 
AN | 
"CRO=AOM, căci” suplimentele lor 

- =c9b (CO=CP). Deci RMO= 

EQE=ROM; deci tfiunghiul ORM A 
este isoscei, adică OR=RM. Aşa 

că noua detiniţie este : o secantă varia- 

bili ce rece prin “punctul fiz A tae 

perpendiculara în O pe dreapta OA 

în punctul R; se îa pe AR punctul 

M, astfel ca RM=OR;. locul lui M Fig. 247, 

este o strofoidă dreaptă. Notând cu 

A(—a,0), secanta din A are ecuaţia y=A(24-a) şi tae pe Oy în punctul 

R(a, da). Locul lui “M este. la intersectia dreptei variabile cu cercul cu centru 

în R şi raza "RO, 22-Fy2—2hay=0 şi se obține eliminând pe id 

y=tal| 2. AIE E 

“O proprietate a , strofoidei. Sirofoida dreaptă este podara unei i parabole 

în raport cu piciorul directoarei, care este punct dublu, iar ca asimptotă per 

pendiculara din si- 

metricul vârfului pa- 
rabolei în rapori cu 

piciorul directoarei, 
„In -adevăr, fie Mun 
punct al strofoidei 

(Fig. 248), astfel că 

RM=OR. Fie E in- Q 

„tersecţia perpendi- | 

cularei în M pe OM E 5 

cu tangenta în O la R A 

cerc; avem OR= / /N 

RM=RE. Paralela 

din E la DM tae F D O 

pe OD în F; avem 

FD=DO. Fie G in- 
tersecția lui OE cu 

perpendiculara din 

Fpe ME şi B in- 

tersecţia lui EM cu 

paralela din A la 

  

  

  BR G 

  

    
Fig. 248. 

op. Avem Bi= 

KeN=fefEă ; deci FE=EG, BF=BG. Deci B descrie o parabolă cu to-
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carul F, directoarea OG, iar BM este tangenta : în 'B la această parabolă. 
M fiind piciorul perpendicularei: din O pe tangenta la parabolă, rezultă că 
strofoida este podara: parabolei În raport.cu punctul O. -.: > 
pe Di a Altă definiție a cisoidei. Cisoida este 

N — S podara unei parabole în raport cu vâr- 

ful ş vârful şi directoarea parabolei : sunt 

punctul de întoarcere şi asimptota cisoidei, 
Avem, prin detiniţie (Fig. 249), OM=PQ. 

  

  

C — Q  Perpendiculara în M pe OM tae în C 
. | „ tangenta în O la cerc. Triunghiurile 

P - OMC—PBQ, ci ca Mina dreptunghice şi 

M B OM=PQ, SCM=P5Ă. Deci - OC=QB;   A O CQ paralel şi egal cu OB. Perpendicu: 
a lara în C pe CM tae pe OB şi BQ în 

A şi S, iar paralela din S la OB tae 
pe CM în N. Avem CO paralelă şi 
egală cu SQ. QB=CO, QB=QS, Q 

- mijlocul lui SB, deci O mijlocul lui 
"AB, AO=OB;:AN=NS. N descrie o 

- parabolă cu focarul A şi directoare BS; 
tangenta în N este NM. Perpendicuiară din O pe tangentă la parabolă ne dă 
punctul M al cisoidei, care este podara parabolei în raport cu vârtul O. 

  
Fig. 

Curbele fz, 1)=0. 

164. Tangenta într” un punet. Fie Mu(20. vo) un punct al curbei 
fiz,y)=0, deci | Na 

fzo, v0)=0. Sa 
Ecuația tangentei în acest punct este 

| Y—Vo=yolz—0). 
Presupunând că punctul Mo(29, yo) este punct ordinar, adică nu avem: 
în acelaş timp 

Ap 2f_ 
2z9 , 2yo 0, 

se ştie. că 

of 
2f af __ a 

” Zu =0, Vo —p 

Oyo 
şi deci ecuaţia tangentei în Mo(zco, o) este 

| | 2f 
(1) 1-0 (0-00), Azoy0)=0, Ra 
SE e Bg ear =  
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sau 
of (z— —20) 2 2 t(U— 2 [0 za, = 0. 

Punctele pentru « care 20 a au tangenta paralelă cu Oz; cele 
U 

pentru care Și =0, au tangenta paralelă cu a 09. Punctele pentru icre 

7 7 flero.Yn)= 0, îm 0, an 0,-: . 

se zic puncte singulare. : 

Când funcțiunea f(x,y) este un polinom, curba fu) 0, se 
zice algebrică; în caz contrar,: se zice transcendentă. Presupunând că 
fzy)=0 este o curbă algebrică, de gradul m, să facem ecuaţia 

omogenă cu ajutorul variabilei z şi avem. 

le rea) 

-
3
 

m
.
.
.
 

fiind gradul polinomului omogen E(z2). 
„Pentru a găsi ecuaţia tangentei în punetul (20,020) al curbei 

F(z,y,2)=0, să înlocuim în (1) pe z, yo, yo cuZ» 2 Pati 20, şi avem - 
o 20 -: 

0F .0FE_ 2( aF 25). | | 
* Dat 2yo 0 599 2yo 0, 

Dar, F(co,yo,0)= O și ia relaţia lui Euler, avem - 

| FE _ aF 
o Yoo oda” 

Ecuația engente perne : a. 

F(x De ty ya E e =0, (0; y020)=0. 

“Pentru a ora din această î ccuaţe pe aceea a tangentei în 

coordonate neomogene, 'vom înlocui pe 2 și 20 cu 1. 

Normala întrun punct Hoo) este perpendiculara pe tan-, 

gentă şi are ecuaţia . . A op 

Ze 

dd (6 —X0). 

„a ' 

165, Tangentele duse din punctul Nacu) la curba 1x9)= 0. 
Fie Mo(xo,yo) un punct de, contact, Scriind că tangenta în acest punct,, 

(x —x0) 290) 250 | A(3c0.Y0) 0, 

*



272 

trece prin punctul M(xuY1), avem 

Go) 2 + o 2 yo: 27 0, fa ya)= 0, 

astfel că coordonatele (x.y) ale punctelor de contact ale tangente- 

lor, din :M(x1,y.) la: curba fx.y)=0,. sunt date. de ecuaţiile 

33 Er — 20, fx,y)=0. 
- 166. 'Fangente vaxalele cu o “direcţie. Punctele de contact se 

obţin ştiind că sunt pe curbă şi coeficientul unghiular al tangentei 

este 'egal cu-:ul direcţii date, a, adică. rezolvând sistemul de ecuaţii 

| A9)=0, Aral 0, 

167. Coneavitatea.. Puncte de inflexiune. Presupunând că 
studiem poziţia curbei Ax, y)=0 faţă de tangenta în punctul Mo(x0,y0) 

ordinar,. unde 2 == 0, adică: tangenta nu e paralelă. cu Oy, avem 

  

  

"yo 

Zu în Of o O2f.. c2f af 
Ye Yo5 ,. Dx? t 209 x50)9 c0yo + y2 i? 030 =0; 

de unde e 

„2f aa: „22: af of. +PI2E af 
, x m 0x3 2yo 2700, 2x9 dy! 233 2x9 

Jo af? Yo= — af CI E) 
Concavitatea e dată de semnul lui Yo care ne va da poziţia 

curbei faţă de tangentă. Presupunând . că pentru punctul Mo(X0;y0) 
of avem 3 =F0, punctele de inflexiune sunt date de Yo= =0, Deci, co- 

ordonate punctelor de inflexiune verifică ecuaţia 

(3) i IL) — op: 02f - of of, = (erp =0 
2x210y) “ 2x9y Ox dy Tai Ox ” 

Dacă se presupune 0, dar punctul Moro) ordinar, adică 

2 “nu putem avea = 0, ȘI =0, trebue presupus PL 20, punctele 
de inflexiune vor verifica ecuaţia =0, xn fiind derivata a doua, 
a lui X în raport cu y. Dar 'din această nouă condiţie se deduce: 
tot ecuaţia (3), care este simetrică în „raport cu X şi p. Această ecuaţie ne dă punctele 'de: inflexiune în toate cazurile,  
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Primul membru a! ecuaţii (3), afară de semn, se mai poate scrie . 

| | 02 0zxoy "02 

| 07. gr: ar: 
(4) D= 0xr0y o: Oy 

Of. of. 0 
oz Qy “ 

Punctele de inflexiune căutate sunt deci printre punctele comune curbe: 
lor reprezentate de ecuaţiile Aa, y), D=0. Să presupunem că vrem să gă- 
sim puuctele de intlexiune ale unei curbe algebrice de gradul m. Să punem. 

| Fi, >, z=zmf(3 , 2 ” 
Expresiunea (4) se poate scrie SN 

- E. a or! 
Oz:  O0xoy 0 

! |: 0a0y | Oy: 0y 

ge. E 
"0 .'0y 

şi devine egală cu D când 2=|. Ele sunt nule în acelaş timp. Să adunăm la 
elementele coloanei a treia multiplicate cu (7 —1) pe acelea ale primelor 
două coloane, înmuljite respectiv cu —a. şi —y 3 obţinem “ 

  

o.|.....: 

S0F_„OF_.. OF - Q2F . E NR 
dai dy 0 Das 29 0209 

PI CF OF „e _a0E_ E OF 
Stai (m—1)D, = d0y 0: (n Dă 250 Yo. a 

| QF .. 9F QFE_. E . 
dz 9 „n Toz Ya 

Ținând semă de identitatea lui Euler relativă la funcțiunile omogene, avem 

| GE. Fe |.) 
„| E. Body "a 

| OF 0F 0% 
ana (m DD] dap De 0ya 

OF OF --0F_. 

dz 0y dt 
Operând Ia fel cu liniile, avem : 

OF - E .0F 
Oz: * ' 0x0y Ozoz 

N RE: :0E o OF. 
(n—1k D,= 202 : 3 | 9302 

02F - .02F OF 
Dad E FGEĂ Da m(m—DE 

N. Abramescu, — Lecţiuni de Geometrie Analitică, , 18 

 



974. 

    

Punând:  . -: sia SR îm 
a OF OF o:F , 

Qz2-  Oz0y ---Oxoz 

„H=| 0yoe  0p- 02|! 

00 0z0y - 02 
avem ! . n 

e Dr 1P=H mi -1)F da pr 220) „, 

Dar cum punctul (a, >, 2) este pe curbă, adică F(&, >, 2)=0, urmează 

Di(m—1P =H..: ! 

Dar, punctele de inflexiune sunt date de. „ecuaţia D=0, sau::D,=0, 
care sunt nule în acelaş timp, sau în fine de H=0. Aşa dar, punctele de 
ntlexiune sunt la intersecția curbelor ! 

Si OF _0*E OF 
„0a2  O0zOy 0x02 

-0F 0% OF 
Fa, 9, 20, H= ayăz 3 2yaz =0. 

Am E „BE. ; OF. ta ta pipa 
e 00, “'Dz0y DE, 

Curba H=0 se zice hesiania curbei date. Această curbă e de ordinul 

(3m—6). sa 'observă- -că avem H=0 pentru Io =0, E =0, căci în acest caz 

  

avem D=0, Deci hesiana trece prin punctele singulare ale curbei, adică prin 

acelea pentrii”. Care: “avem 2I —0, TE =0. In cele ce urmează, 'vom numi punct 
ţ 

de intlexiune orice: punct simplu al curbei care aparţine hesienei. 
Exemplu. fi, y)=2a5 — p+(y—a2)?=0 Ecuația hesienei este 

Ec a = y—(2z—w)=0, e pa 

Soluţia y—z=0 corespunde originii, Care nu este punct de inilexiune, căci 

în acest punct avem 52 9 =0, =0, Soluţii 22—y=0, corespunde din ecuaţia 

fiz, y)=0, întâi 2=0, „20, care e. punct: singular, şi = ya, care e 

punct de. inilexiunei (2 + =:0, 20). 

168. Clașificarea punctelor multiple. Am văzut :că' Mo(200;7J0) 
este un punct! singular- al curbei f(z,y)=0, dacă 

of :. - 20, 21.0, Reaa)=0- 
Să presupuneri, în general, că toate derivatele parţiale ale 

funcţiune Azy) sunt mule până la cele de ordinul (p—1) şi că 
E 

po 
a Ve  
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cele de ordinul p sunt diferite de zero. Ecuația curbei se serie 

fe) Mzo-ta-o 1 vory- = ma [e mb Ga og + 

sale zei rate -ar0) (y-a -Y0) = PE în +(y- mpa + ef 

zi (p=u 

=. -1)! je 73,04 [ein vo 3, a] | 
Fat Z a zo) 2. E - ma 

In cazul considerat, ceuaţia curbei se reduce la 

) 

6) Mei (ea -z0) Ey „7 ! + at 

ie verif 
unde parantezele se desvoltă după formula. binomului și unde se 

af) 
inlocueşte (54) prin of Sau, se mai poate serie - _ 

  

2xo Oz * 

fa) = (2-20 9-0) ori 0 990) ne om (0-0, y-y0)=0; 

os fiind o funcţiune omogenă şi:de gradul s în raport cu (ea) 

şi (Y—yo)- 
! :0 dreaptă oarecare ce trece prin Mo(zo, wa are > ecuaţia + v 

pag y= Jo. 

a și f fiind parametrii directori ai dreptei, iar Q. 'Zantitatea 'ce de- 

fineşte poziţia unui punct M pe “această dreaptă. Coordonatele 

punctului M(x, )) al acestei: drepte .sunt . 

A z>=ao-t-ap, y= =ijokfe. 

Punctele de intersecţie ale aceștei. drepte cu curba fa 7)= o: se 

obțin înlocuind în (5), pe, t- LOR cu .ap și ( = —y0) cu fe 3 și sunt 

„date de ecuaţia, oz E i 
(m) _ 

pP afy | pm af. zf 
2 (2a5, +0] "E ml a2Lraâl)- - 

Această ecuaţie care 'aă valorile lui p corespunzătoare punc- 

telor de intersecţie ale curbei cu dreapta considefată, are p. rădă- 

cini egale cu zero, deci p puncte confundate cu "Mo. Deci, o dreaptă: 

ce trece prin acest punct 'tae curba “în p puncte confundate în: 

acest punct, dare se zice punct. macltiphh de--ordinul p.* 

. 

4 

p 38*
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Valorile lui p care corespund celorlalte (m—p). puncte de 
intersecţie ale curbei cu dreapta de parametri directori « şi f, 
sunt date de : 

  

of 200, _e (j2f ue 4 
pi[e94 + Pau] stn(-ă 351) Fat 

. pn-—P af (m) _ 

ml ez IL +82)” = 

Pentru ca dreapta de parametri directori &, $ să mai tae- 
curba încă într'un punct confundat cu Mg,: ceea ce însemnează că. 

să tae curba în (p+4+1) confundate cu Mo, trebue să avem 

o far i) - o 
=0, g+s=p. : s sau Asi SI &P i 

Divizând cu & și punând Ep, coeficientul unghiular al dreptei: 

ce trece prin Mo multiplu de ordinul p și care tae curba în (p+-1), 
puncte confundate cu Mo, adică al tangentei la curbă în Mo, este: 
dat de ecuaţia Ă 

Pf pup Of = pu pf op 
a” 1 de tdz0 PP ar =0. “1 Oyn0zp- bt 225 0z 

- Această ecuaţie fiind de gradul p în p, rezultă că sunt p -drepte: 
care îndeplinesc condiţia că tae curba în (p+1) puncte confundate 
cu Mo, sunt p tangente, adică sunt p ramuri ale curbei ce trec: 
prin Mo; de aceea se zice punct multiplu de ordinul p. 
“Ecuația uneia din aceste tangente fina 

Lo Yo 

a B. 
ecuaţia celor p tangente la ramurile ce tree prin Mo se obţine în=. 
locuind în (6) pe « şi B-cu (z—z0), (y— Yo) și este 

  

(7) |-spZ Hoo] =0, 

FI" (27 ori „20Ef. unde se va înlocui (2 ) 65 -) pr rin 2xg2yg 

Deci. presupunând că am scris ecuaţia 'curbei sub forma (6), 
adică în vecinătatea punctului Mg, care este multiplu şi de ordi-. 
nul p, ecuaţia tangentelor la -cele p ramuri ce tree prin Mo este: 
dată de (7), grupul termenilor de gradul cel mai mic. |  
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In particular, când curba “trece prin origină, ecuaţia ei se 
poate scrie a. 

9 p (XV) ea pr (%.y)=0, 

ea (9) fiind o funcţiune omogenă şi de gradul gq în zaport e cu x 

şi y. Curba admite origina ca punet multiplu de ordinul p, iar 

tangentele în origină sunt date de grupul termenilor de gradul cel 

mai mic, 

-Pp (x.y)=0. 

De ex., pentru 'curba (x24+-y2P=—a2(x2—y2), origina este un 

punct dublu, iar tangentele la cele două ramuri ce trec prin acest 

punct au ecuaţia x2—y2=0, adică sunt x—y=0, x4+-y=—0, bisec- 

toarele axelor. 
Cazul punctului “dublu, Fie Molxo,y9) un punet al curbei, pen- 

of af 
tru care avem Za =0, 20 

doilea nefiind toate nule. Ecuația curbei în vecinătatea acestui 

"punct se poate scrie | | 

af A2f]: 
2 _p FL 1 9tp— — — 24 , fz,y)= 2 e 70) da (z—a0) (y—y0) Dacăya TU we za) 

=0, derivatele parţiale "de ordinul al 

  

B. 
gi te-a, + i] + + .=0, 

iar ecuaţia tangentelor este 

  

a 
UV 

(z—aoP 2 - d(z — 7o) (4 v— 7/0) aa i + (y— pe af =0. 

  

(C,) - 

(GC), Me T, Te 
(C) ———. 
FT, 62 

Fig. 200, Fig. 251. Fig, 282. 

zf &f %f > , sunt două tangente reale 
Dacă R= (za) - dp $ 

avem un punct dublu real (Fig. 250). Dacă RO, avem un punct 

dublu izolat. - 

Da: că _&f_ 2 0, tangentele sunt confandate ; cele 

3z92y0 0 "az 0yz .
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două ramuri ale curbei formează un punct de întoarcere (!) (Fig. 

251, 252), cele două ramuri au aceeaș tangentă. | 
Studiul cazului acesta este foarte delicat şi prezintă o mare varietate 

de cazuri după cum se vede din exemplele următoare. Curba 2 = 23 prezintă 
În origină un punct de întoarcere de prima speţă (Fig. 252), . cele două ra- 
muri fiind tangente la Oz, de o parte şi de alta a.axei. Curba y2—22%y+ 
ai—a5=—0, care se mai poate scrie p=a2-+ ae, prezintă în origină un punct 
de întoarcere de speța a doua (Fig. 251), ambele ramuri fiind tangente ia Oz 
şi de aceeaş parte a lui Oz. Curba i-ar? 2—602y-j-yp2=0 prezintă două 
ramuri de curbă, neoterind nimic particular, tângente una şi alta la Oz, căci 
ecuaţia se scrie | A 

__ 3a2-tac2V 8—ar2 

| o 1+a2 

şi ramurile obţinute luând succesiv cele două semne n'au nici o singulari- 
tate in origină. Curba 47—22%y-+a!==0 se compune din două ramuri con: 
fundate. Curba y?-+-a!-+-y1==0 are origina ca punct dublu izolat. 

” Observări, |. O curbă de ordinul al treilea nu poale să aibă mai muult 
de un punct dublu fără ca să se descompue, In adevăr, dacâ ar avea două 
puncte duble, A şi B, atunci dreapta AB ar tăia curba în patru puncte, două 
confundate cu A şi două confundate cu B. Aceasta este imposibil, căci curba 
este de ordinul al treilea, afară de cazul când dreapta AB nu face parte din 
curbă. In acest caz, curba de ordinul al treilea se descompune în dreapta 
AB şi o conică ce trece prin punctele A şi B. N . e 

VL. Orice curbă de ordinul al ireilea ce are un punct dubli este unicursală. 
Prin punctul dubiu A(a, 5) să ducem o dreaptă y—b=i(a—a), care mai tae 
curba f(x, y)=0 în punctul M. Ecuația. care dă abscisele punctelor de inter 
secţie este 

flz, b-i(2—a)]=0, , - , care tredue să se divide cu (2—a), corespunzătoare absciselor egale ale 
“punctului dublu A. Divizând cu (2—a)?, rămâne g(t)—ay(4)=0, ce dă abscisa 
punctului M, o - e 

p20, 
40) 

Intocuind în y—b=t(2—a) pe &, avem coordonatele punctului M(, y) varia- 
bil al curbei, 

(£) (2) 
L= —— = —— | 40 

exprimate raţional în funcţiune de parametrul i, care este caracteristica 
curbelor unicursale. Ca exemple, putem cita strotoida, cisoida, pe care le-am studiat, ! . În general, orice curbă de gradul 7, care admite un punct multiplu de ordinul (m:—1), este unicursală, adică se pot exprima coordonatele unui punct al curbei sub formă raţională 

4) 0)” 
în funcţiune de un parametru £. . 

(1) Studiul aprofundat al acestei chestii se poate vedea în memoriul lui Puiseux, Recherches sur les fonetions algebriques (Journal de AMath.: Dures 
- et appliquees, t. XV),  
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169. Ramuri infinite. Asimptote. „Asimptote paralele cu aele. 

Pentru a determina asimptotele paralele” cu Oy, să seriei ecuaţiă 

curbei sub forma 

yP cl) ete) 

po(), pi), ... fiind funcțiuni întregi: de x. Scriind această ecuaţie 

sub forma - | 

 pu(a)+- eu()-t-=0, Dă 

rezultă, că p—> co, sau i =0, când înloeuim pe cu una din rădă- 

cinile ccuaţii «o(2)= 0. Deci o(2)=0 este ecuaţia asimptotelor pa- 

ralele cu Oy, care se obţine egalând cu zero coeficientul lui > la. 

puterea cea mai înaltă. aa 

De asemenea, asimptotele paralele cu Ox se “obţin egalând 

cu zero coeficientul lui. « la puterea cea mai înaltă. 

Asimptote oarecare.. Scriind ecuaţia curbei sub forma 

m (î9)-tom—i (06,9) e =0, 

abscisele punctelor. de intersecţie ale curbei cu dreapta y=ux+d 

sunt date de - 

ra (5cpuc-F 0) pm (cut d)... = 

„01 com (mu ) i AMI com —4 (1 Ci =0, 

sau „: Pa 

| | - d | 1 | , „d Pi NR . aa 

(8) Om (rau) T I-a [bar Cr .=0, 

Presupunând că această dreaptă tae curba întrun punct la 

infinit, atunci x >, 20, deci urmează - . 

Vin (1, 20)=—0. 

Deci, coeficienţii unghiulari u .ai direcțiilor asimptotice sunt 

daţi de ecuaţia m (1,u)=0; iar ecuaţia acestor direcţii se: obţine 

înlocuind pe u cu cu îşi este 
LN RI 

?m (3 „y)= 0, 

adică grupul termenilor de gradul cel mai înalt din. czuaţia curbei 

(toţi de acelaș grad). 

Dezvoltând expresia (8) cu formula lui Taylor, -avem'
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dom (li | If d pri (Lia) 
[E C, u)+ Pa + „+ en (, aa oh 

1 - d Opm-a(1,u) a + sa] m-ati + Soma. + ..] jet 20, 
| „1 Ş Om (1, , 1 pr za m (, d ema, rate ed] + sal )+ e =0, 

şi de oarece em (1, 4)=0, rămâne . 

1 a 0em(l.)] , 1 (9) [ema (1, rate + (DP . =0, 

„Această ecuaţie care admite o soluţie = =0, deci x —> oc, mai 

admile încă o soluţie 10, deci x —> >, când 

i i Op (, u)__ Pm-a (I, Drd =0 ? 

adică egalând cu zero coeficientul puterei celei mai mare “a lui x.: 
Din această ecuaţie se deduce valoarea lui d, pentru care dreapta 
y=uzx+d este asimptotă, adică tae curba în două puncte aruncate la infinit. - | 

Deci, pentru găsirea asimptotelor, direcțiile asimptotice sunt date de grupul termenilor de gradul cel mai înalt din ecuaţia cur- bei, m (+, y)=0, iar coeficienţii unghiulari u, de ecuaţia 

m (1, u)=0. | 
Valorile lui d se obţin înlocuind în ecuaţia curbei pe y cu uz+d, 

Azuz-td)=z2 yd) Pi(d)-..., 
și scriind că coeficientul lui x la puterea cea mai înaltă este nul, adică 4o(d)=0. Această ecuaţie dă valoarea lui d, aşa că asimptota are ecuația 

y=uz+ d. 

Dacă ecuaţia vo(d)=0 nu conţine pe d, ceea, ce însemnează, că în această ecuaţie coeficientul lui d este nul, urmează că.a avut o rădăcină d —> co, deci asimptota este aruncată Ja infinit, avem 0 ramură parabolieă. , 
Exemplu, 25-+-y5—3acy=0, Grupul termenilor de gradul cel mai înalt este a3-4-y3—0, deci direcţiile asimptotice sunt date de 1-+-u5=0, care admite soluția u=—!. Asimptota este y=—a+d. Pentru a găsi pe d, înlocuim pe y cu (—a-+-d) şi avem . 

> B-H(—a-d)5— Bal -k4)=0, 2a*d-ta) —3aâ2-țad)-- 250, 
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Egalând cu zero coeficientul lui 42, avem d+-a==0, deci î=-a, i iar 

ecuaţia asimptotei este , 

=—a—a, 

170. Metodă pentru construcţia curbelor f(x, y)=0. Consi- 

derăm cazul când ecuaţia /(x,y)=0 nu se poate rezolva în raport 

cu x sau V, căci în acest caz, ştim să construim curba. Dacă 

ecuaţia 'f(x.y)=0 nu se “schimbă cână înlocuim pe x' cu —x ȘI y 

'—y, curba e simetrică în raport cu origina; se studiază curba 

numai pentru valorile pozitive ale lui x. Dacă A(x,y)=0 şi ((x,—y)= 0, 
curba e simetrică în raport cu Ox; se studiază numai pentru va- 

lorile pozitive ale lui y. Dacă f(x) =0, A—xy)=0, curba e si- 
metrică în raport cu Oy, se studiază numai pentru valorile pozitive 
ale lui x. Dacă f(x,y)=0, A(y,x)=0, curba e simetrică, în raport 
cu bisectoarea. întâi-a axelor. Având în consideraţie simetria, se 

poate reduce intervalul în care construim curba. 

Acestea, fiind stabilite, se procedează astfel. 10. Se caută va- 

lorile lui z, pentru care ecuaţia f(z,/)=0, considerată în y, admite 

rădăcini multiple ; sau, dacă e favorabil, valorile lui y, pentru care 

ecuaţia f(z,y)=0, considerată în z, admite rădăcini multiple... 

20, Se caută valorile lui s, pentru care y devine infinit, adică 

valorile lui z care anulează coeficientul puterii celei mai mari a 

lui y din ecuaţia f(zy)=0. . | 
: . Lă 

30. Se caută valorile lui z pentru care care y ae se a- 

nulează sau este infinit. Se obţin, astfel, intervalele în care y va- 

piază în acelaş sens. Se caută semnul diferitelor valori principale . 

ale lui y. De asemenea, se caută valorile particulare ale lui x, 

pentru care ecuaţia fix, y)=0 are una sau mai multe rădăcini nule, 

adică acelea care anulează termenul independent de y în „ecuaţia 

Ax, y)=0. 
40. Se aşează aceste valori ale lui a e în ordine de mărime 

crescătoare şi se obţin intervalele consecutive în care valorile lui 

y rămân distincte, continue, nu se “anulează şi deci păstrează un 

semn constant. In fiecare din aceste intervale, se caută, cu -ajuto- 

rul teoremei lui Rolle, numărul acestor valori ale lui y şi semnul 

lor, Fiecare din ele corespunde la un are de curbă. 

50. Se caută, în fiecare interval, volorile limite ale lui >, e când 

= tinde către extremităţile intervalului. Pentru aceasta, se rezolvă, 

în raport cu 'y, ecuaţia A y)= =0, după ce s'a dat valoarea limită 

lui x. :
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Exemple. |. Să se construiască curba care este locul geometric al pune= 

telor M, astfel ca produsul distanțelor la două puncte fize F și F' să fie con: 
stant și egal cu a?. Avem MFEMF'=—a?, sau 

IMC) pg 253) 
Va PV apa, 

astfel că ecuaţia curbei este 

(222-4-y2-Pc2)2— 42? — a1=0, 

| şi se zice ovalele lui Cassini. Dezvoltând, 

Fig 958, avem | 
(10) Po pere) Hat —c0p—a1=0, 

Ecuația conține numai puteri cu soţ (perechi) ale lui 4 şi y, deci este 

simetrică în raport cu Oz şi Oy şi origina. Vom studia numai pentru valo- 

rile pozitive ale lui z şi y care verifică ecuaţia. Ecuația (10) fiind bipătrată, 

are rădăcini multiple, când . 

(82-+-c9)9— (02. t-tal=0, (a2—c2 P—ai=0, 

deci, când 40-a! 0, a=—c-ta?. Prima nu e verificată; rămâne numai în 

cazurile a=Vc2-a2, a=V caz, c>a, când y=0. Ecuația (10) mare rădăcini 
infinite pentru y, căci coeficientul lui y! fiind 1, nu poate îi nul. Ecuația (10) 
are rădăcini nule pentru y, când 

"(22—c2k—ai==0, z= e 2-a, r== c2—a2, că, 

   
   F'(—c,0) O F (c,0)    

Avem 

pr fe _ _ (ape?) 
ftp 

y' poate îi infinit numai pentru y=0, ceea ce se întâmplă pentru x=V c2Faă, 
x=Vo—a:; y'=0, pentru L=0 şi a%-[-y2—c2=—0, adică pentru - punctele de 
intersecție ale curbei cu axa Oy, sau cu cercul a+-y2— c2==0. Rezolvând 
ecuaţia curbei şi cercului, avem ” 

__dci—a! a! 
E EI a 
sau | ” 

_ Vaci—ai — 2 
= =. 

2e , acV2, = 2 

Distingem mai multe cazuri, după valorile lui e față de a. 10. a<e'va- 

deizai Y 2 Vez-pa, ce. 
Să cercetăm, în acest caz, când ecuaţia (10) are rădăcini reale în y 

Fiind bipătrată, realizantui est (2024-c02)—(a02— CP ai==4c2a02 »+a>0. Dar, fiind 
bipătrată, observăm că - 

  

lorile principale pozitive ale lui z sunt 0, Vc2Za:, 

VIND ai(0 et) 309), gti 0(a0ţ 00, 
  

Vera —Vâ=a? Ve=a Vaite pa Produsul 'este pozitiv când. + — + _— 
—je—e<r<i-a, a>lee, şi cum suma este negativă, y2, y2 sunt 
ambele negative, deci y,, y, imaginare. Curba n'are ramuri pentru aceste 

  

7  
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intervale, Pentru VEZA<a<VaFe,. “produsul este negativ, , rădăcinile Ye 

Yi sunt de semne contrare; una fiind „pozitivă, corespund două valori 

reale pentru 'y. Deci; intervalele : unde “poate varia . z sunt (WeZa; 

4ci—ai i—gi Y e re), (ze a „Vz7a), în care > este real şi pozitiv j y este nul 
2c 

= 4ci—ai - 
pentru z= E—a2, = ce-as, i iar: e pentru =, Yy este” maximum şi 

egal cu Ze . . | Și : | aa | _ | 

Ca să vedem cum variază y în aceste intervale, să “Studiem semnul 

lui y. Acest semn depinde de (2-Fy2—c2)' care se “anulează pentru 

_Vaci-ai 
a , adică la capetele intervalelor. Deci, în fiecare interval, Yy are 

un semn constant şi deci y variază în acelaş sens. Se obţine un arc de 

Vaci—ai 

2e curbă BDC (Fig. 354), y fiind maximum pentru X= 

de coordonate - ea, 
2c 

y 

în punctul D, 

  

    
     

Fig. 254 

Luând simetricele acestui arc, avem două bucte BCDD, B'CD'D.. 

V4ci—ai 
2c 

Vaze, co. Valorile reale lui y (ca şi în cazul precedent) sunt numai în in- 

12 Za IZ a 

tervalele o, Ieza), (ee a , Vaz FE) , iar y este nul pentru z=Va-kce. 

c 

. 

Făcând în ecuaţia curbei 2z=0, y este dat de ecuaţia y'4-2y2c2-Fct—ai!'=0, 

y=VE=E. Când rz=—z— Pee pe ; când z= Vape e, y=0. Vedem că 

20, c<a<cV2. Voalrile lui 4 în ordine crescătoare sunt O, 

Y se anulează pen- 

[iai 
20 

deci în fiecare. din, 
intervale, y are un 

semn constant,.Or-- | . :- 
donata OE (Fig.255) . - 
corespunzătoare lui 

2=0 fiind Vaz=c3, 
mai. mică de cât 

  

tu 2Z= 
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2, ordonata ' corespunzătoare lui = LE » urmează ca arcul ED 

porneşte din E(0, Va), “unde tangenta este paralelă cu Oz, urcându-se 
" : 4cizai a2 
până în p(ree, 2 

scade până la C(Vz2Fa, 0), unde tangenta este paralelă cu Oy. Se 
vede că între D şi E avem un punct de inflexiune, Luând arcele simetrice 
în raport cu Oz şi Oy, se obţine toată curba. o 

30. a>c/2. Valorile lui z sunt 0, Vc?-ţ-a2, co; y este real în interva- 

iul (0, Var); y variază de la VAZE ia 0, descrescând; obţinem arcul EC 
' Je o (Fig. 256). Se complec. 

_tează curba luând si- 
metricele. 

40, a=e. Ecuația 
„este În acest caz 

(02-Fyby—2a2(a2—yp) 

şi se zice lemmiscata 
lui Bernoulli. Curba are 
arcul ODC (Fig. 257), 

ce pleacă din origină, 

, V3 =) 
trece prin D(ab2, 2 

Fig. 236, şi scoboară la C(a/2,0). 
. i Simetricele în raport 

cu Oz şi origina, complectează curba, ale cărei tangente în origină, care 
este punct dublu, sunt date de 22—y2=—=0, bisectoarele axelor. 

), unde iarăşi tangenta e paralelă cu Oz; apoi 

    
  

  
  

  

    

  

Fig, 257, .: 
- 

"Observări. 1%. Pentru punctele de inflexiune, se poate lua intersecţia Cu heziana H=—0. 
. | 20. Ovalele lui Cassini formează o cuartică bicirculară, cu o ecuaţie de forma (2224-99)2-Haz+-by)(224-y2)+-g,(2, Y)=0, g, fiind un polinom de gradul al doilea în « şi y. . o 

II. Să se construiască curba fiz, V)E200y5-P30r2y9— (202. a2)==0, a>0. Curba e simetrică în raport Cu origina, căci conţine termeni de grad pere- „che; vom da lui 4 numai valori pozitive. 10, Y devine O, pentru (202—a2)2—0, ra, 2. y devine co, pentru 2=0, ceea ce se obține anulând coeficientul lui 2, Deci z==0 este o asimptotă, adică axa Oy este o asimptotă a curbei  
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30, Asimptotele neparalele cu Oy au direcţiile asimptotice date de grupul ter- 
menilor de gradul cel mai înalt, 2zy5F3ax2y2—a!—0, iar coeticienţii lor 

unghiulari sunt daţi de 22654+-3:2—1=—0, care admite rădăcina u=—l ca 
1 î 

dublă şi =: Asimptota de direcție -—l, are ecuaţia y=—2z-+d ; înlocuind 

" în f(z.y)=0 pe y cu (—z+d), avem 2z(—z4-d)+-3a2(—24+d)'—(a02—a02)9=—0, 

sau a2(—3d2-4-2a2)4-2d32—a1=—0. Egalând cu zero coeficientul lui Z?, avem 

—302-4-20=0, d= al] = , 

şi deci sunt două asimptote de această direcţie 

2 . 2 
=—a-ţal| 2 =—r—al| 2. y z» y 3 

. Lo - , 
Pentru a.objine cealaltă asimptotă, corespunzătoare direcţii z» înlocuim în 

ecuaţia curbei pe y cu (Și +a) şi avem 

200 (£ +d | raae (2 +a ja 02—0, a3 (3 +34 aa 20. 

Anulând coeficientul -lui 25%, avem d—0, deci asimptota corespunzătoare este 

=. 
i 

Po 2 : ” 
. - 

40. Să discutăm, aplicând teorema lui Rolle, ecuaţii f(z, y)=0, con- 

siderată în y. Avem - . a. . | 

f=6r -y2--6002y=—=62 (2-49). . 

Rădăcinile derivatei sunt date de z=0, y=0, a-Fy=0, Dar, pentru z=0, nu, 

corespund valori pentru Y; rădăcinile derivatei sunt y=0, y=—z şi şirul 

lui Rolle este 
” 

“ 

  z | fi-06) fir) =a2(202-a2) 0) =-A0%-02P fo) | y 

0 - co 

— — a —_. „+ una reală pentru y . | 

a 3 LA a d. 

Tz o» | Tre par a 
A A B 

— + — "+ | una pozitivă şi două negative. 

| a Sa __3a 2.0 , 

d 0 zoo 

— + — A+ :| una pozitivă şi două negative; 

OO i .     
Dacă 0<e< 7, sirul lui Rolle dă o valoare reală pentru , pozitivă; 

o paraletă. cu Oy tae curba într'un singur punct deasupra lui Oz, deci Ş
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Lt singură ramură.. (Fig. 
a 

258). Dacă = 

“ecuaţia are o rădăcină 

'dublă;" două rădăcini 
pentru sunt egale cu . 

Le corespunzătoa 
V2” 

re punctului A (3. 

  — =], iar alta “egală 
3), 

- cu, căreia îi cores- 
2/2 

- punde punctul B (5. 

273). Tangenta în A 

“este paralelă cu 0», 

căci avem 7p=0,4 Când 

z<a, șirul dă trei 

  

  | 7 
i Fig, 258, „în 4 rădăcini reale,ro parae 

. lelă cu Oy tae curba 
în trei puncte reale, deci trei ramuri, una pleacă din B, alte două din A. 

Când x=a, avem o rădăcină dublă y=0 Şi alta „egală cu >, cărora le 

corespund respectiv punctele C(a, 0) care este dublu şi D (a: „5). In Cvin 
deci două ramuri, cele care: pleacă :din B! şi Aj: Când z>a, şirul prezintă 
trei valori reale pentru y, deci trei ramuri, una pleacă din D şi celelalte 
amândouă din C, unia deasupra lui'Oz, celelalte. -dedesubt, căci din: Sirul lui 
Rolle, se vede că două rădăcini suntonegative una: pozitivă. 

III, Să se construiască curba, fe, Papi Bay —8at==0, Ecuația! în 
y este 

LE (> RI 

PP —Baay-paă 8502" i LT 
Y este nul .pentru w*=8a5,. e =2a:. Derivata în y este -: 

| BE=Bp—e=30ut— aa)==30y— Vaz)ty-Ha3) a 
„Când Z>0, şirul lui Rolle este . 
A—55)<0; Roz) =054-2ac 2-80; RUT) 0503-85; Re)>0. 

Avem f(—Vaz)>0, când i-Foc) ae ax—8a5>0, Punând ar=z?, s=+Vaz, tre- 
bue 'să avem 204'2023--8a8>0; deci 29C—4a05, 255203, De unde Sală, 
>. P<2VE, 27; ar <atis, a>aa; a/I<r<2aj3. De ase- 
menea, Se când 2% 2aaV az - —8a5<0, 2 1221 Bate, 20 0<4a5, 
aja <a, <<, aj <az<aaia, aja <e<aaj3, Deși, „Când,  
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| 

0Cr<a/T, sau x>2aj 2, ecuaţia are o rădăcină reală; când aVi<a<2ajă, 
3 3 ” 

trei reale. Pentru aV/z, 2aj3, avem câte o rădăcină dublă. | 

__ Dacă 20, şirul lui Rolle este f(— 00)<0, f(oo)>>0, are numai una reală. 

Deci combinând ambele cazuri, avem tabloul şi figura 259, 

z Yy 

"oo 

  = a 

. __]| o valoare pentru Y>>0, arcul PA. 
- 3_- 3 3-3 

a aVI | —aV2, —ajz, 2aV3. 
ra B B A 

două valori pentru y<0, BI, BD; una pozitivă, AC. 
2a —aȚs, 0, aVs. : | 

D. 1 C. - 

una negativă DE; două pozitive, CA, IA. a 2 00 7 

2ajz |'—2aV3, ala, aja. 
E AA | 

una negativă, EP'. i !   oo 

Asimptote paralele” 

cu Oy nu sunt. Cele- 
“ lalte asimptote au 
direcţiile. date de 
203-4-p0==0,  1-h5=0, 
u=—l, Asimptota este 

de forma y=—az-ăd. 
Pentru a găsi pe d în- 

locuim pe y în ecuatia 

curbei cu (—2+d) şi 
avem a5-+-(—a+d)— 

3az(—-+-d)— 8a5=0, 
234430). ..=0. 

Anulând coeficientul 

lui 42, avem.d=—a, , 
aşa că asimptota este 
y=— —a, 

* Curba e simetrică 
în raport cu bisectoa- ; 

rea întâia a axelor, aa 

căci rămâne neschimbată când înlocuim pe £ şi y cu y şi Z. ME 

codita vnghiulie al tarigentei | „__ fe __-3aP8ay 
„ “Coeficentul unghiular al tangentei este dat de y=— = asaza 

NR EREI d . : : “fi - 3p'-3az 

  

     
Fig. 259, 

2 A + Tangenta e paralelă cu Oz, când „D?=ay. Rezolvând ecuaţia 
—a0I i Di Eu e î , 

fi, y=0 şi ay, avem a=—aj3. (punctul B”), ali (punctul A), In 

mod analog se vede că sunt două puncte: unde tangenta e paralelă cu Oy. 

Pentru a găsi punctele de inilexiune, facem funcțiunea; omogenă, 

Sa : „Ele, yd =p5+-yi—3azyz — 8a3ză - ez 
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şi anulăm - . | Da , 

OF OF —-2 a vu 
Oz: Oz0y 002 - 
OP '0*F 02 —0 a —2y & =0 
Oyaz O Oy0z li» 
cr =: OF |: y z  16a 

astiel că hesiana este at5-[-y5--33pa—8a2==0, Rezolvând ecuaţia curbei şi he- 
sianei, se obţine zy=0, deci X=—0, y=2a, punctul l'-pe Oy; y=0, =—2a, 
punctul | pe Oz. 

IV. Să se construiască curba fe, y)=225—322y+4+y5-F32zy—22—0. Avem 

„a, 9>=y'— 30 —1y4-20(a2—1)==0. 
Y devine nul pentru 4—0, z=+l, Avem - - 

132300 D)=0, ya). 
Presupunând z(r—')>0, a>1, 2<0, şirul -lui Rolle este 

= Vaz) PIVzte Ti] 
  

  

    

f-s) ;20c(c-1)[Vz(z-1)-kac-k1]; 2a0a0-1 -Vaz-1)-ae-Hil:fios) y 

_ 
. d uă | t; + _ . + una pozilivă | 

AL , ” : ! 2. 2. 4 3 | | | 3' 3: 3 
„= i | menta 
LL II LII IIIPII7 LII 
i a: | ee 

OO .   
Se vede că a rir—1)-ae-+1>>0, când L>—1; dacă 2<—1, atunci tre» 

bue să avem YVa(z—1) > —(2+1); dar cum (2-F+1)<0, atunci — (4+-1)>0 şi ridicând la pătrat, se menține sensul neegalităţei; deci Az—t)>(24+-1); 
a-i prin urmare, „Pentru. toate valorile lui a avem Pez-1) rz--1>0 

şi cum &(z—1)>>0, urmează că f|-—! ziz—1)]>0. Raţionând analog pentru 
celalt termen al șirului, avem —Vz= D+z+-1<0, când ZO; pre- 
Supunând z-4-1>0, atunci —Va(z20D-pa-1<0, când HI: am bii termeni ai ncegalităţii având semnul Ph ridicând la pătrat se menține 
sensul şi deci IPS), az Deci pentru z<-1, az-+ 

| 2140, î în caz contear,! pozitiv, Cum (2-—1)30, urmează că dacă a<- =, 
3 

avem.f |V ZE) ]<O; în caz contrar, pozitiv, 
Presupunând a(z—1)<0, şirul „lui Rolle devine 1t=e5)<0, 1ec)>0,  
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- deci o singură rădăcină reală pentru' y deci o. paralelă: la'Oy, între O şi 1, 
o tae întrun singur punct. Na _ | i ) 
„. “Asimptotele au direcţiile date « de fa 
225—322y-4-y9==0, u2.—9u4-2==0, rai, 
143=—2. Inlocuind în ecuaţia curbei 
pe y cu (—22+d), şi anulând coefi- 

     

  

2 
cientul: Tui a, avem d=gii iar asimp- 

Li 
“tota este a - 

a = 20 a , otet -1 
Direcţia y=ze este parabolică, căci . 

înlocuind pe 7 cu (-+-d), avem 322-+ 
L( )ţ- ...==0 şi nu se poate' anula coe- 
ficientul lui 22 de unde să se afle va- 

loarea lui d. , 
- Coeficientul unghiular este 

a, 622—6ayţ-3y—2 

Vo aaa! 
Pentru a găsi punctul unde tan- -R 

zenta este, paralelă cu Oz, trebue să . a Fise 260; . - 
rezolvăm ecuaţia f(z,y)=0 şi 6xi— 
6xy+-3y—22==0. Tangenta în origină este z=0, adică axa oy,, Punctele de în. 
îlexiune se obţin calculând hesiana H=0, - . ă 

171. Construcţia curbelor cu procedeul regiunilor. Orice! curbă “îm 
parte planul în. regiuni (No. 63),. în unele fa, Y) este. totdeauna pozitiv, în 
altele totdeauna negativ. Aşa fiind, pentru 

“a rezolva neegalitateă (a, y)>>0, construim 

curba f(x, y)=0. -Se determină 'regiunile 
şi semnul lui /(2,y) pentru un punct al ! 
unei regiuni (de. ex,, pentru origină, dacă 

nu e pe: curbă); în cealaltă regiune. sem-.... . 
nul este contrar. | 

Eremplu, (a-z) [z2(a-2)- sata] >0. 
Construim curbele z—a=v, dreapta. AT . 
(Fig. 261) şi 2*(a—x)—y2(a4+-2)==0, o stro-: 

| a—a aia 0)—yla-ta) | Produsul lor 

| 
„i 

4 
1 
i 
4 

i : |: 

j 
! 
I 
J =

 

R y 
  

  

„ 

  

  

DR 
| + pp 
Mi -. 
DV pp F. Lee Bia iti tură 
foidă dreaptă, “Expresiunea at(d—2)— seta), “pentru un punct: al tu: "Oy, 

interior regiunei |, are valoarea —ay2<0. Deci, pentru a îndeplini neegali-i 
tatea cerută, trebue ca punctul ML) să fie În regiunile II - şi IV:şi cea de: 

la dreapta linii AT. , , a te a 

N. Abramescu, — Lecţiuni de Gcometrie Analitică, 19
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„-î “Procedeul regiunilor, Să se construiască curba : .. ... 

(a) = oylz-tky—2a)—h(a—y-ta)=0, i 
, " Daca şi k fiind - două- lun 

”- 'gimi date, Să construim 
- liniile Z=0, y=0, z+ 

4—2a—=0,- r—y-ta=0, 

Se Punctele lor:de inter- 
* secţie P,Q,R aparlin- 

„curbei, căci coordona- 

- tele. lor verifică ecua- 
ţia (11) (Fig. 262). Se 
“caută regiunile pentru, 

- căre 

zy(c-y-2aXz-y-t-a>0. 
In  general,. ecuaţia 
curbei de construit 

- fiind - 

fii Dadaca 
! “se. construesc' curbele 

Piz 262. , F=0,. f2=0, - .. 3 I=0, 
o -: gg 0, în şi se caută 

“regiunile pentru care Fifa e e ga. „.>0; Punctele regiunilor unde acest pro- 

“duș este negativ, nu aparţine curbei. 

  

  

  

  

  

  

  

  

| z'Qă By | yBt |QBR| iRe |zAz' I2Ay y' o! OPQIOQA |2'Pr 

eo = lalarii =l=— al — 
ge op plz Ip 

pty—2a | — | ++] |. +.l—l—.l=l— =. 
e—yta| — | — == rr = 

Produsul |. — | + | —| +] += Arii ||                       
  

- Regiunile liniate (Fig, 262) nu cuprind 'puricte ăle: curbei. Curba are 
întâi două ramuri PQ, QR, pe urmă arcele nelimitate RI, P/'.: După. cum se: 
vede, procedeul nu dă nici o indicație: asupra: formei arcelor. Mai are ramu- 

rile L] şi:L/]', a căror aşezare se poate vedea determinând direct asimpto- 
“tele curbei. Acest procedeu ne' arată mai mult regiunile unde sunt cuprinse 
ramurile curbei. e . 

iă - Pi. : Eat 

Noţiuni sumare asupra transformărilor plane, 

.Yransformări pe o dreaptă. | Ma 

173. Dacă 'fiscărui .punet M(x) al unei drepte îi facem | să. 
corespunză un. alt punct M'(x") al dreptei, astfel ca să avem x! =Ax)- 
'se-zice că. facem „0. transformare pe o dreaptă, sau .că între, „Punc-.. 
tele dreptei . există, 0. corespondenţă... Când unui. „punct. “M îi cores-.: 
punde an':singur: punet :M”, iar punctul Msi corespunde punctul: M, : 
se zice că această corespondenţă este biunivocă, îi: ciict nt 

n pa gi aaa eg 

a
 

a
 
f
e
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-: Vom; donsidăira” măi. întâi : câteva, din: cele: măi siniple o cores: 

  

pendenț, a aa ta : =T 

si saTĂ, 'Translaţiă. x ; Xa,  defnoştă, o iii de mărime a. 
Pe, o dreaptă: avem: 0 Simple îhfinitato” de, translății, păci „este uri 
sigur parămetru qi ni i did e i 

Translaţiile formează. un grup. Fie- că pornind de la. 5 
“(Fig. 268) cu, trănslaţia x'=x-+-a,- "ajungem la punctul“ “M'. Pornind 

"de la M' cu țrânslăţia X"=X'+-0, ajungem -. Ti 

Ha punctul M'(x'). Se "putea însă ajunge M_ Mr , Pa 
“direct de la'M(x) la” Me) e cu  trânșlația nn Pigi 208.' 

X=x+(a-+b), căci paote a . 

E zaț, aro țară SPD) sii 
„adică cu.  “transiaţia (at). “Când, potnind dela un punct A, “aiun- 
-gem lă' părictul'M'icu -0 operație” f(x) şi: de Jă M' la “M” cu 0'0pe-: 
rație de, acelaş fel, dacă, se poate: trece direct de la.. M la WM”. cu 

-0 operaţie analoagă, se' zice că operaţia corsideraiă formează an 
„grup. "Deti translaţiile formează. 'dii grup. m - 
..... Distanţa dintre două puncte. este-un imvariant în translafi, 

'Fie M (x), Ma(x2) și. MD M;(x) transformatele. „Lor X, ka, 

D= Xata.: Avem. .:. PE 

x 2, Gara) xp 3 MAI, M, STR ar 
ri 

mp pi sa 

ceea ce: însemnieazăce că disțanţa: dintre două puneţe € este un invariant; 

175. Asemiânare,. Relaţia x'=kx,--care face: să; ; eorespunză; 
punctului M(), un punct M'('), se zice că defineşte :0; asemănare, 
“în raportul F&, | 

Această! “abisfotinliie) formează * uri” pilpi “Ta adevăr, fie că 
'plecând de la, M(x)-ajungem,:cu transformarea x'=kx, la punetal. 

M'(%), Aplicând. punctului Ma) transformarea. analoagă, ac Rut, 
-ajungem. la ; punetul M!('):. Avern x ua beach) adică, 
«putem ajunge, direct cu.:aşemănarea; în 'raportul; Eu: diregt :dez +a M: 

da M”. Aceasta însemncază că “transformările considerate, formează, 
un. “grup. . 

ese i: Dacă. aplicăm. punctului Ma) transformarea ; x '—kx,punefului. | 
-obțihrit dcetaș “+raiisformară, “etc, obțiiem îi, Şir, de” punâte z* =, Se 

„eff hăae, + = Be în general distincte. Când ki, avi” 
rii îi Ma pe dp adică, după două'ifănsfornări 4 obţinem 
puntul, de.Ja. „Care, să 4 plgcat.. „Asemănarea, paglipuară. La „Se, 
zice “simeirie: „it 

=": +Oztwansformare.:'carei'aplicutăzăe! două: di; Siitcesiv..fâce: Săl 

” 19*
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corespunză punctul -de la. care am plecat, -se zice involutivă. Si- 

metria este o involuţie particulară. sa 

„Raportul a doi: vectori. este invariant pentru asemănare, Ia 

adevăr, fie trei "puncte Mle), Ma(%2), Ma(23). şi transformatele, lor 

  

cu relaţia x = MC), M, d ) M, aa) au ho 367 = kita 6 = hota 

Avem. E Pe ar Ea | : ii 

Erate iza Mia) 
aaa -M, ANL SN, 1Mz Si = : a 

e ga Ra a) aa MM MM | 

176, "Transformare „omosenă (ani). „Este. "dată. de 

m =ax+b, Ea e 

care pentru 'a==0: se. reduce, la o translație b,. iar .pentru b=0, la. . 

o asemănare a. “Fie MC) şi Mtz), punctul iransformat, Avem 

M(2) cu această transformare: “Această reprezintă o translație de 

mărime . Sa considere punctul M'(a”). obținut din M,(z.) cu 

transformarea a az, „adică aplicăm. punctului M,(a.) o, transfor- 
mare':cu. asemănare în raportul a. Deci punctul M' se Obține. din; 

M, cu o translație şi o asemănare. Proprietăţile acestor două trans- 

formări aparţin. şi transformării omogene,. 
Transformările * omogene formează un grup. Fie că dela punc-- 

tul - -M(2) - cu transformarea z'=az+-b, am obținut punctul M'(2").. 
Din punctul M'(z), cu transformarea. omogenă, „7 =pe +9, ami 
obţinut punctul M”(x'7). Avem. 

2" =pr'+ g=p(az-b)-+ q= (pa)z+(pa+9), 

adică se poate 'trece- direct de la M(z) la Me) -cu transformarea. 
omogenă 2"'=(pa)r+-(pb+q). 

Raportul d: “doi peotori. este un invariani. Fie Mu(2i), Ne), 
Ma(23) şi omoloagele lor M,(z,), Ma(2), M3(2c4), obţinută cu trans- 

formarea : omogenă, a '=az+5, Avem. , | - 

M, MN, __Xa— 2, _ax+-b— (az, 4-5) -- a(z2—)__ Bi MM, “M, ... 

MM, MM, za, arda) aaa) za MM, M, Ma 

171; Invorsiuno. Fio M'(z7) punctul obținut din Ma) e cu. trans=. 
1 1 

formaisa == avem OM'= =Ga1 adică am efectuat o înversiune: 

Efectuând asupra punctului Me) d din. nou. “transformarea. “prin in= 

cart) “Punând aa fie Muza) punctul obţinut . din | 

  

  

 



293 
zi te , 1 : . 

versiune, a! = avem a"! = adică obținem Punctul Me), “a 
Deci inversiunea este o Gperăţis- involutivă” şi nu formează un grup 
i , Raportul anarmonic a; patru -:puncete este.un: învăriant, Fie 
A, 2), M,(e,), Mee AR N(2 d punciele „obținute“ cu. ajutorul. inver- 

  

    
  

  

: ei , 1 2 

siunei. din ace), Mee) „Msţ (2), Miz). Avem; z il, ine Lg 

De:unăe. : i, IE PERIRR AI a A i 

nu, _& aa a) za ala - 2) (2-2) _ u 
TM (2, - zi a LUĂ (raza) O 

M3M, M, Ma: + (ao az E | 

e Cearta MM, MM MM i SN : „i 
e. (Coada) -  MaMz "MM: „(0Ă,MMst) = a, N, m; m sr 

NI 

adică raportul anarmonie este un invariant pentru inversiune, ! : 

a a 

i Sea i -Omografe. Involuţie. i i Oul 
4 RR 

8: Teianstormaea omografică (proceti i: 10, Rola , 

e a _axkb ii A Rae na pt bă, i : 

w: mi i ărd, ad Do ti 
între abscisele: x! Şi“ a două puncte” omoloăgă: Nr) şi Ni); | 
stabileşte o corespondență : omografică sau  proectivă, “Pietele M 

  

şi M' se corespuiid 'omografit.. - - - 
e gta î y 

Relaţia dată se poate scrie : -. î::.î-+ i 

ad 

a ca 
. X'= — | ” 

oa i „- E i + cx+rd.. ae îi) 

-care arată că se: poate: trece- dela. M(%) la: ms, în: modul armă 

tor. Cu asemănarea Xy=ecx, obţinem din M(x) punctul M(x); 

translaţia x2=—x + d, obţinem pe Ma'x2) din Mi(x,); cu invoistunea: 

ad 
= , obţinem din Melo) pe Ma(29); cu , asemănarea = be -2) X3 

2 . 

obţinem aini Ma(3). Dunetil M(x4); e cu i trdnslaţia 3 x 1 me d — obţi-.. 

= . să a. nem. din :Mi(x4) pe Mr). se SE i 

Din relația omografică se vede că la « o valoare dată lui x: 

corespunde o valoare unică pentru. x ŞI. reciproc ; deci transfor- 

marea este biunică. ŞI 

Dezvoltând. relaţia (1); obţiiem pă aie pate E oa d



=, 

ac -ax—b ze. 

| CXX A dx —ax— b= 70, Ei î 

Adică: o oiiirestiin de fovina ai e 

(2)...  Asx A BC! +D= 0, pe Am art tos 

A;B .C, Di find numere: data. Această: zelaţie: omografică conții patru 
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1 eoeficienţi,--A,B,C,D, : dar 'de fapt sunt! numai trei, Căci se. poată 
împărţi cu unul din ei. De aci rezultă că o corespondenţă 0omo- 

grafică.este definită - “prin trei. :perechi;: i def valori - torespunzătoare.. 
In adevăr, fie (a,a'),(0,5”), (c,c') trei perechi de valori ale lui x şi x. Aveti 

“Aaa! +Ba--Ca' +D= Dr SENEI 
- ABD'4+ BD 4- 084 D= =0, Ă 
Şi „Ace! + Belo! 020, 

trei ecuaţii de unde se pot, deduce” valori proporţionale. pentru A,. 
B,C,D. Relaţia omografică: se! mai. poate ohne e eliminând pe A,B,. 
C.D între, ecuaţiile (2) și (3). ze tinta : ra 

8) 4 „i LINE: 
pi 

  

R
E
T
I
N
 

o
 

“dr 

"Să considerăm două drepte 1, şi Lu, pe “care să nări pune-- 
tele O și O' ca origini, dela. care, soeotim- poziţiile punctelor -res-. 
pective M și „M', definite de lungimile OM=x, O'M'=x!, Se vede. 
că dacă'x 'şi x''sunt legate ci relâţia ornografică” (9), la un punct. 
M al dreptei L corespunde ;un. singur “punct: -M' al dreptei L/ și. -18,. 
orice punct al dreptei L/ corespunde: un Singur punct al dreptei Le. 
Se. zice, că punctele M ŞI, M'. descriu pe dreptele L.și L! două. di 
viciu, ortografice, sau două punctuale proective. .. 

20, Transformările omogro fice formează un grup. Fie că: aie, 
când de Ja punctul M(x), e cu transformarea | pe 

  

  

_AX+b 

x = cx-+d! 
obţinem punctul M'(x”). Pornind:de la punctul M'(x), cu transformarea. 

. PX kg - 
a Ta as | , A 

ajungem 1a punetul M' "(a ”, Avem . | N 

| ax-+b 
gr _-pai' + Padti- ronet aa, 

= ara ax+b > (ra-res)e-rrbrds) o ks : - cx-+ d 
adică se , poate trece direct de la N la M' cu. transformarea omo-: 
grafică : E 
- iz ar-+-B. _— i a 

x fă" pasca pab-tud; izata, ara Ie 

adică transformările omografice formează vun' grup. 

A
 

e
 

m
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30, Raportul anarmonie a patru puncte este 'un_ invariant 
pentru transformarea omografică. Fie WI; (24), il, 2,3,4 patru puncie 

pe dreapta L și M,(z;), 2=1, 2.34, punctele omoloage pe: dreaptă 
Li, obținute cu transformarea a) 

: PI az-tă. 
cc ” L= Pa Ra : ” ” 

| i eră E . po ] 
  

Avem . a . Da 
Ă | - , (at azi) (azst-b azatt); , 

"MuM'a MM. (ac) (03-04) etate - crud lezat d: crst-d i 
MM MM, iza) (aezEt _ sali carti), 

  

  

CL d 7 cxstdlleraţ- bd _czrkă! ră 

(ad :90) (z3—a) (ad—dc) (22— a). 
(ad— bc) (22 — 23) (ad—bc) (242) -: aa 

De oarece am n presupus ad— = be=F0, putem împărți c cu a (aâ bo), 
“şi deci | 

Ma TO (esa) (22—4) _MiMa ANI, 
M'M'2 : M'M'2 . 2 (ara a0) (ru — i) "MsMa" M4M2? 

“ceeace: probează "că raportul 'anarmonic a patru puncte : rămâne 

acelaș, este un invariant. Aceasta. este proprietatea, caracteristică a 

transformării omografice,. care, îi. poate servi de definiţie. - 

Când ad-—de=0, ab, avem m X'= eta, adică omo- 
. c-d z+d ; 
loagele tuturor punctelor este unul și acelaş punct de abscisă Po 

40, Relaţia omografică 2) se poate scrie. 

DT Bz--D, 

It AC 

Presupunand A=P0, să observăm. că dacă =, „atunci z'= 

  

  

  

l
s
 

si 

când r=o = E, Deci, punctului de la înnnit a drepte L 

corespunde pe drâapta L! punctul I' la distanţa de origina 0”, 

(Fig. 264); punctului 'de la infinit de pe L' corespunde pe L pune- 

tul 1 la distanţa finită _e de origina O. ML? 

Să luăm .ca origini, | pe-L, I'! pe L. 
Atunci, trebue să în oouim pe z şi z' cu! 

c. | E a 

= 2452! Relaţia omor; + a! + e aţia m O' I*.. M? . -L? | 

arafică devine - Fig. 204'-. 

n 9espeafe abea



296 

ac 200, XX! =const.=A, IM. TM astfel că relaţia 

„omografică se simplifică când se iau ca origini punctele 1. şi I 
(Fig. 264), omoloage punctelor de la infinit. | i 

50. Exemple. 1) Să considerăm punctele a, b,: e a, b, c. respectiv pe 
drepiele L și L'. La orice punct M al dreptei L să facem să corespunză an punct 

c'a' M'a'__ca Ma M'a ? 7 Pin? 7 sa = M'al dreptei L, astfel « ca (abcM)= (a b'e'M'), Avem 277 707: M70 = îb SID * AD 

Ma Cad cb; , relaţie care probează că la fiecare punct M al dreptei. L cores- 

punde un singur punct-M' al dreptei L' şi reciproc. Punctele (a, a), (, 5), 
(6, c”) sunt trei perechi de puncte omoloage. . 

2) Să considerăm în plan două drepte L şi L?: și un punct P. O secantă 
variabilă dusă prin P le-tae în M-şi M',:care se corespund omografic. Omo- 
a PR ee loagele punctelor de la infinit, adică 

L I şi , se obţin (Fig. 265) ducând prin 
- . P respectiv paralelă cu fiecare dreaptă. 

i -: Punctul. O de intersecţie al dreptelor 
i L şi L' este propriul său omolog. Punc= 

tele M, N, ...;M',N' se + descriu două 
„d 0/.. . diviziuni omogratice sau două punc- 
V Z M N |, “ tualeproective. Diviziunile (0,M, N,...), 

Ma ANS n CO, M'N,...), care sunt astfel ca 
Fig 205, . dreptele MM”, NN',... ce unesc două 

puncte omoloage, sunt concurente în acelaş punct P, se zic diviziuni omologice, 
Fiind date două diviziuni omografice 

care au o pereche de puncte omoloage con- 
„ Fundate, ele sunt omologice.| Fie P punctul 
„-de intersecţie al dreptelor MM”, NN? (Fig. 

266). Cu ajutorul lui P putem stabili o 

corespondență omogratică, în care punc- 

     

  

? 

m M N Q.: O, M', N”. Cele două diviziuni omogra- 
„Fig, 26, 1 fice, având trei perechi de puncte omo- 

oaze comune, ele sunt identice. Omografia se reduce la omologia da centru P. 
op 3) Construcția a două diviziuni 
” omografice când se dau trei perechi 

„Puncte de dreapta L (Fig. 267) şi 

+ M', N, P': punctele omoloage pe 
dreapta L?. Fiind dat punctul S pe 

dreapta L, să construim omologul 
său S' pe dreapta L”. Pentru acea: 
sta, să luăm pe dreapta MM! punc: 
tele-u şi vu? şi fie N, P. punctele 

de intersecţie ale dreptelor (N, 

a N), (4P, w'P”). Să însemnăm cu 
SE „Mu intersecţia dreptelor NP, şi 

Fig. 207... - - MM! şi Su intersecţia dreptelor uS 

  

  
  

L tele O, M, ÎN sunt omoloagele punctelor . 

L N de puncte omoloage. Fie.M,N, P trei | 

LOU 
I
I
I
 
O
N
C
D
I
I
O
O
O
O
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cu NP. Fie S'. intersecţia dreptelor «'S, cu L/. Avem _ 

(MNPS)=(M.N,P.S.)=(M'N'P'S”). 

să considerăm cazul când cele :,.., mar n Nr p. , 
, două diviziuni omografice sunt: pe M M N N P OP 
aceeaş dreaptă L (Fig. 268) şi fie E 
(MM, (NN), (PP) trei perechi | 
de puncte omoloage. Să. ne pro- 
punem a găsi omologul Q' al punc: -. . : 
tului Q, Pentru aceasta, ducem prin . 

M o dreaptă oarecare L! şi fie n,p, q a 

intersecțiile dreptei L' cu razele: i Fig. 208, 
UN, uP, wQ, ce se obțin unind uni-punct oarecare u cu punctele N, P, Q. 
De oarece (Mnpa)=(MNPQ)=(M'N'P'Q”), rezultă că Q' este omologul lui g 
în omogratia detinită de perechile de puncte (M, M”), (, N”), (e, P'), aşe- 
zate pe două baze'diferite: L şi L/, construcţie pe care. ştim s'o facem. 

„60. Diviziuni omografice pe aceeas dreaptă. M'(z'), Ma” Ș) fiind 
două, puncte omoloage, relaţia omografică este, 

  

4): m “Aa Ba' + i Ca"+-D= 0 ia 

Socotind abscisele 2 şi «” de la aceeaș origină O, 'urinează 
- că punctul M' se confundă cu M”, când a! = - "Ecuația care dă 
abseisele' acestor puncte este“. Sa 

6) | A2+-(B+ Or D= o, 
care fiind de gradul al doilea, urmează - că sunt două puncte P'şi 
Q pe dreapta considerată care coincid cu omoloagele lor. Punc- 

tele P şi Q se zic punctele duble ale. diviziunilor omografice. 

Dacă (B+ C)2—4AD>0, punctele duble sunt reale şi distincte, 
omografia se zice iperbolică. “Dacă (B+C)—4AD=0, punctele 
duble sunt confundate, omografia se zice parabolică. Dacă 

(B+ C)2—4AD<O, punctele duble sunt imaginare, omografia se 

zice eliptică. 
Vom considera, câteva cazuri “particulare... 1). Dacă, în (5). 

A=0, una din rădăcini este infinită, adică un punct dublu a 
omografii este aruncat la infinit; corespondenţa (4) devine: 

Bx' +Cx"+D= 0, 

(unde C+0; căci altfel n'ar-mai “fi corespondență) şi este o cores- 

pondenţă afină [omogenă]. Deci, omografia cu un punct dublu | la 

infinit este o transformare. omogenă._ 
2). Dacă A=0, B+C=0, ecuația (5) are: ainbele' rădăcini la 

infinit, „omografia (4) are . ambele puncte duble la infinit şi. devine 
. 2 B(x'— 54 D= 0, car x ci ai 

_: 
>
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Deci, omografia cu aimbele pante: “duble la infinit:-se reduce. lao 

translație. Da ag 

3) Fie A=0, B+c= 0,. D= 0. Ecuația (5) are'o. infinitate de 
rădăcini, căci este o identitate, Omografia - are o infinitate; de puncte 

„duble, deci se reduce. la”6 “transformare identitate; „care, se; „vede 

și din relația, wW care devine B(x' —x)= 0 

- 70, In două „diviziuni omografice- pe ăcecaș dreaptă raportul 

anarmonic forniat de punctele duble şi de două puncte omoloăge 

oarecare este constant, In adevăr, scriind relaţia oinografică sub forma. 

„CD A „i ma m 2 - _Cx4+-D DI 7 | o, ERA 

E ÎI i pa XS p Ax+B LIN a PD a “i 

să facem pe ie, “de unde rezultă x 28 (ao). Luand ca 
Ii 

Giigina "A abseiselor” pe “dreapta considerată „punctul 0" de, abscisă 

E, va trebui să înlocuim + » P8 x! cu C++, poz" cu —Prerai 

relaţia omografică. devine e N OI NR DRE 

a “af Si [ir- ia ş)obe Sofer 9as- 0, > 

sau 
3 

(OI i „AXIXI+(B- “yry AD BE 0, i a 

cate dă abscisele : X" şi X"” a două: puncte omoloage m și Mr, 
„Ecuația care dă. punctele duble este ă i 

i, 

Die “a (e- ot PAD 860, =0, „ro 
ii a A - o. : 3 

iar abseisele p: şi q ale: acestor pănete P şi 9, verifică relaţiile 

Se B-C, ..„„uAD-—BC.. a 
o: . „Bra A , PI A. . | aa 

Raportul anarmonie al' punetelor P, Q, NM" ş și: ar este iad 

MP MP __p—X*-p—X%.:-pa—gX'— —pXA+XA 
AQ: MQ, g9— =y: = -X PI—pĂ mă XX, 
  

  

  

, „) PN 
'] 

LE - nlocuind pe:pq: din. (8) şi:pe X'X” din (6), : avem" “A 

(d : ti - ADE x păr APEI BORA, ax! + cer a 

= ADZBC- AD-BC-F(B-CX'A e: 
pă! —q gă— Sp sari



a . IE - 
* EN ae 

  folocuină pe BC din (8), avom 
pam - 

_2X+pă'—(p+-9)X'__p(X= x = cai 
PX ră = (pta)ă pă) a pont. 

Deci, raportul. anarmonie format dei Punelele dia și două "puncte: 
omoloage oarecare este conştani. . 

179. Fascicole omografice. Fie o şi 0” două. puncte situate. 
în acelaș plan. Se zice că este o corespondenţă 'omografică între. . 
dreptele ce trec prin: 0' şi 0%”, când. 10 la fiecare dreaptă A” ce. 
trece-prin O”, corespunde numai o dreaptă A” ce trece prin 0”, 
20 la fiecare dreaptă. A” ce trece prin 07, corespunde numai una. 
A" ce trece prin,0'; 80 între coeficienţii unghiulari m” şi m” ai. 
dreptelor N şi, Ar există, „relaţia. „omografică 

- a a, *: Arini! B'+- Cm!" D= 0. PE si . 

“Iisemnând, “en; M “şi "N Mr intersecțiile + ateplelori. ai şi Ar reş= 

pectiv cu două drepte L' și L” date în plan, se vede: că M”. şi N” 
descriu două diviziuni! omogrâfice, - .....!. î 

Pascicole omografice cu acelaş vârf. Intre. „coeficienţii unghiu- 
lari m şi m-a: două: raze. e moloage .avem relaţia - : 

ia zi m" Bm' + Cm'-t-D=0. 

Razele duble. ale celor două fascicole - au coeficienții unghiu 

lari daţi de ecuaţia 
An2-+(6+-m+ D= 0,. | 

obținută făcând m'=m”=m, Ei 
Intersecţiile razelor omoloage determină pe. 0- „dreaptă. două, 

diviziuni omogrâfice având ca „puncte duble intersecțiile, razelor 

duble cu dreapta dată. a 
Exemplu. Un-unghi: de -mărimne constantă V, care se: învârteşte în n jurul: 

vârfului său. Intre coeficienții. unghiulari ai. iaturilor. unghiului, avem relația. 

omogratică. . gr zu - a 
mi — 
Em? m! 

. Razele duble - sunt “date de relaţia m2 2-1-1==0, adică sunt “dreptele izo-. 

_trope, cu coeficienţii unghiulari, ki. In cazul unghiului drept, . 1-t-m'7'==0,: 
raportul anarmonic al fascicolului format de două raze omoloage şi cele: 

două raze duble, este ED 

mi mi (o Drd mm Pimp 3 

nu pi! mi O d tn —) maia in Îi 

—1i( — mA __ im — 09) ==, . 

—i—i(m —mpi im? —n'') ” 

- Deci, două drepte perpendiculăre oarecare sunt conjugate armonic cu 

dreptate izotrope ce trec prin punctul lor. de intersecție, - 

  

SA 

=. nu vmtigv i mpa a, - zi i 2 ..
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Construcția razelor duble. Să considerăm. fascicolele omogratice care 
id Ă o. . n Bei 7 

5.0. ze     

  

    Ci SE IN 
Fig. 209, ” i Fiz. 210, . 

sunt definite de trei perechi de raze omoloage (OA, OA”), (OB, '0B%); 
(OC'), OC”) şi să ne propunem:a găsi! razele duble (Fig. 269). Fie A', A”, 
B', B', C', C“' intersecțiile razelor date cu uri cerc oarecare ce trece prin O. 
Prin ipoteză tăscicolele O(A”, B, C',. . şi O(A”, B”, C”,...) se corespund 
Omogratic, ceea ce se notează cu î... “i. Pa 
(9) O(A'B,C,..) A OAB, CE, ii 
semnul "A citindu-se „Proectiv“. , e 

Dar, fascicolele ce se formează unind două puncte fixe:P și Q (Fig. 
270) cu un punct mobil pe un. cerc ce trece, prin. P şi Q se corespund omo- 
grafic, căci unghiul a două raze PM,, PM; fiind egal cu unghiul razelor QM,, 
QM,, raportul anarmonic a patru raze din primul .fascicol este egal cu ra- 
portul anarmonic al razelor omoloage, deci . - 

, P(M,, M, My, .. XAQ(M, Ma, Ms, .. BA 

Din figura 269, avem deci . N | 
OA, BC". )AA(A', BC...) O(A”, BY, C7,.. AAA”, BY, C,..-) 
-- ” Omogeatiile formând un grup şi având în vedere relaţia (9), deducem 
a AA. B,C",.. RA”(A,B',C,.,.). 

=; -Dar aceste fascicole omogratice având o rază comună A'A”, * razele” 
omoloage Se tae în puncte colineare. Razele omoloage ale fascicolelor 
AA”, B", C,..., A(A',B',C',.,.) se tae pe dreapta formată de punctele 
a Şi £ de intersecţie a dreptelor (A'B”, AB"), (A'C”, AC), Fie > un punct 
oarecare al dreptei a8. Dreptele A', A” tae cercul în'D' şi D”, iar OD” 
şi OD” sunt raze omoloage. Aceste raze se vor confunda când D' şi D”' se - 
vor coniunda. Razele :duble ale tascicolelor omogratice date se obțin uhind:- 
punctul O cu pun:tele 5, şi 52 unde dreapta ag tae cercul; razele duble sunt: 
Os, şi Oâ. AI : 

180. Involuţie. Să. considerăm două diviziuni omografice pe 
aceeaș dreaptă L şi fie.M” şi M” două puncte omoloage, în prima 
şi. a doua diviziune. Considerând . punctul M” ca. aparţinând ; divi- 
ziunii a doua, îi corespunde în. prima diviziune un punct.M”” care;
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este-în general “diferit de M“; "Dacă punctului M', 'corisiderat că 
- aparţine ' ambelor. diviziuni,-iîi corespunde -pe rând. în fiecare din 
cealaltă diviziune, acelaș punct M/”,. atunci se zice că.M” și NM? 
sunt în. n. involuţie, pe dreapta L. Relaţia omografică fiind 

Axa FB: Ca! "D= 0, 

să! fisemnăm cu a! şi a” abseisele enetelr MW pă M': A 
trebue deci să fie verificată de, x =, x =a" x'=a, x'=a! 
avem de . i 

a' anBor-i Cai 0; Azi Bar Cat +D= 0. 

De unde a (B=0) (e —a)= 0, - 

şi presupunând arca! , rezultă C=B. Relaţia involutivă este deci 

| Ax'x "+ Bi (x x)+D=0, 

conţine numai doi coeficienţi necunoscute, deci două perechi de 
puncle omoloage definesc o învoluție. 

Punctul central O este punctul omolog punctului de la infinit e, | 

Bx+D și când x'— oo, atunci ara —8, al dreptei. Avem x = AB? , A 

"Deci punctul O are abscisa -B. Luând acest punct ca nouă ori- 
« 

, _B a. 
gină a absciselor X, trebue a îalocui- pe X.cu aptă Şi deci re- 

laţia involutivă devine (Fig. 971) 

| asr : probe ra 2B 254020, 
sau .. ă a 
Da o . p2 : . e B2—AD La d , 7 _. AXĂ! = ab x =» XX = const., OM. OM" =£. 

Deci; într'o' involuţie,. O o[B 
Sind punctul: central, N şi. Origina ” (2) M'(z”) Mia) 
M” două puncte omoloage, ” TIT 
avem OM. OMF, ; „gn e sin 3 

Punctele duble ale invo- 2 O M(X)_M (X:) X- 
luţii se obțin, făcând x = Fii DPI 

Aem : :; e | a 
pe A 24 9Br-4+D= 0, 

sau. land: ca „origină “punctul 0, ectiaţiă devine E i Si a 

„abc e s-Bip= =0, Xi= Be BAD, const: 
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„Fie P și 9! acesta puncte - dublă. ale “căror abseise:sunt -+- VF. 
Raportul anarmonic format de: :două puncte omoloage. A şi M” Şi” 

“cele! două . puncte. duble, : este: 

Via 
MO "Mg Va 

Dâr, a Z v=h deci raportiil, devine': 

“MP MP _ 

: 

Li 

gi 
4 

i AI 

Vaza 

pac 

  

Eta "Zepi om 

  

aa VE a-i 
  = i 

Pa PR 
:adică diviziunea este armoniră..Deci, 'ntr?o involuție, două puncte 
“omoloage sunt conjugale, armonie. cu punctele. «duble, . 

  

A M'B 

  

  

  

Fig. 273. 

  “O, 

  F g. 214. 

“obțin la intersecţia linii-centrelor::cu; cercul de rază VF, - egală. cu fangenta; 
„dusă din-O la cercul de diametri MM, sau la cercul N'N”. 

20, Punctele, m Ss :M? “itonjugale sarmonie î în_raport . cu “donă „puncte fize | 
A și B dle dreptei, “deternuină o involiție cu panietele duble A şi.B (Fig. 273). 

  

+ 

Fig. 212. 
aa [R 

. Mr Exemple, 10,-Cercurile ce au ace- 
aj: ax radical determină pe linia 
„centrelor o involuție. In adevăr, O' 

fiind intersecţia linii centrelor. (Fig. 
E cu axul lor radical, 'M', M” - 

punctele, de intersecţie ale unui Cerc 

oarecare cu linia, centrelor, avem 

„OM. OM"=4, k fiind” puterea co-, 
“mună a "punctului O faţă de toate: 

aceste cercuri, 'căci-cercurile având: 
„acelaş ax radical, orice punct al 

“ axului. radical . are aceeaş putere; 
faţă de toate cercurile. Punctul O 
este punctul central. Punctele duble: 

“ “uşi 'p'-sunt date de OM=F şi se



| inerală este definită 'de: formulele „m 

908 

39, Cercurile care tae:ortogonal două, cercuri date O, și Oz (Fig, 224) 
determină o „2 învoluție pe actul radical al. celor două, cercuri O, şi 02, tar. fase 
cicolul de cercuri care au acela: a radical cu cercurile 9; și O; determină 
pe linia centrelor o învoluție cui -acelag punct central O. 

te
. 

  

„pe în ai care o “Fie: 215. 1 sa
 - 

Fig. ai6. ra SA 

4, Cerairite care iris. prin două paincte fie “A şi 'B determină pe o 

dreaptă o învoluţie (Fig. 275) ale cărei puncte. duble sunt punctele de con- 

tact al dreptei A cu cele două cercuri ce trec prin A şi B şi sunt tangehte 

«dreptei -A, Punctul :central Oeste punctul de intersecţie al drepiei a cu dreapta 

AB, căci.OM'.O0M“'=OA.O0OB=const.. , - =; -: ! 
4 =. Fascicole în învoluție. Intre. coeticienții unighiulari m şi m ai, „fazelor 

'pmoloage avem. . ga 
II AN mn -KBoir-f 0) 00. a A i 

Razele duble sunt date de Am 2Bm-t-D=0 şi sunt conjugate armonic: cu 

două raze Omoloage. * - 

“” Exemplu. Se dau un punct O'(Fig. 276) pe'un cerc și un punct Pi ex- 
terior, O secantă dusă: prin P tae cercul în M' şi M”, iar tangentele:din P 

ia cerc îl ating în “şi u/ Razele OM” .şi OM”: sunt. razele omoloage al 
-două fascicole în involuţie, iar razele duble sunt Op și Op. 

Yranstormări plane. 

- 181, A transforma o figură. $, însemnează a găsi altă, figură E: aste, 

Că ia elementeie figurei $ să Corespuriză. elemente bine determinate” ale tigu-. 

rei F şi reciproc. Deci, fiind cunoscută o proprietate a figirei e, se poate 

«deduce o proprietate “corespunzătoare a figurei TF, ” 
O transformare" se:'zice punctuală, când face 'să corespunză puncte la 

puncte; m(cc,y)-M(X.Y) (Fig. 277) fiind două puncte -omoloage ale figurilor $ 
şi F, transformarea punctuală cea mai ge- 

n XDflea, Xa), -. - NI Și / 

fi şi. gi! fiind „două. funcțiuni. ;eontinue. de e, zare ze 

Sur PPE Ni a 
+ Transiormarea se zice Cinvotutivă. Sau „N 7 

reciprocă,. când, Omologul; iui. m(z, m fiind. : 

MĂ, adică îi “ris. aa at pe bata 
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XS), VS 
Omologul. ui. M(X, vD. dat de aceleaşi ormule, LIRI 

” zi=F(X, D,. y=9(X,Y), , ” . pa 

se confundă cu. (20.4), adică zi=z, VU, 
Punct dublu se zice: propriul său &molog, iar coordonatele sale sunt 

date de 

z=f(z,y), v=g(2y). 
Vom considera-câteva din cele mâi simple transformări Plane. 

182, Transforniare omograiică este definită de substuţia lineară 

| _ pX=arzFbiy-oiz, Ă bi e 

(10) pas bey-oiă, A=| a2 d" ca |:k0, 

pZ=aszrebbayA-ose, da ba. “ca 

(7,y,2). (X,Y,Z) fiind coordonatele omogene a două puncte omoloage + şi M. 
In coordonate obişnuite, această transformare este reprezentată de 

"x aetby-ke,. y= aa bayk-ez A ii 
0 vasdo-t-bay-Fea” ast-byha . ;. ij 

10, ' Tianstormarea (10) este biunivocă, adică „Punctului 2 îi corespunde 
un singur punct M şi invers, lui M îi corespunde -numai: punctul De 

” 20 “Fransformata unei curba F(2,y,2)=0 de gradul m este tot o curbă de 
gradul m g(X,Y,Z)=0, căci substituţia (10) fiind lineară,: gradul ecuaţii 
F(z,y,2)=0 nu se schimbă, In particular, o linie dreaptă se transformă tot 
în linie dreaptă, - .. ta | - a: 

„30. Transformarea omografiză. conservă raportul anarmonic. „In adevăr, 
MatzAat, fiind -patru puncte colineare „pe dreapta definită de punctele 

(D.: 

(7'y ps), (2",y",5”), coordonatele acestor puncte sunt: .. „i 

- i he”, rhiy, Sk s”, î=123,4 E RI e 

Raportul” anarmonic al acestor patru "puncte! este m 

- "AA A2Ă3, o 

ATA 

Iilocăind în (10): pe "(2.y,2) respectiv cu coordonatele: acestor patru puncte, 
se, e, obţin” punctele omoloage, ale căror! coordonate sunt 

păi = =a(2' ai 2)-d,( PF yes(2-ka 2"), Di 

ia PYi =aalat'-Fai 2")-Fba( ya y")-trea(2'--u 2"), 2 
i pZa calitati ay Hear he), î=i 2,344, - i 

sau . -.. pĂr=a0'-Fory/-Ferzr-PAarthi-diyeem Xa pYi aa A-bay/ caz (az0'-F-bay ez) =Y ai Yi, 
: _PZi =A3t bay! -Feaz' Hat "(aa f-bay"-f caza”) JEZ--NUZ", î=—l 2, 3, 4, 

" Forma coordonatelor punctelor omoloage Mi:(XYiz:), 1=1,2,3,4, arată. 
că aceste puncte sunt pe dreapta ce uneşte punctele (X,'Y',Z”), (X",Y”; Zr: 
şi că raportul'lor anarmonic este egal cual! punctelor îmi (Zi, Yi, zi), î==1,2,34, 
Această -proprietate este caracteristică: transformării ! omogralice, şi serveşte: 
uneori ca definiţie, - - PER
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4, Transformarea omografică plană. cea mai generală, (10), . depinde" în 
mod aparent de 9 parametrii a,, ... ca. Dar poziţia punctului M(X,Y,Z) depinde 

de rapoartele %, Y, - Şi deci se poate. divide cu, unul din aceşti coeficienţi, 

astiel că de fapt transformarea omogratică "depinde de. opt parametrii. Cand 
se dau omoloagele Mu Cuyzi), Mi(XuYuZo, cu relațiile (10) se obţin două 
relaţii 

X— atetbuyrk-erzi , x = datet-baycțezei 
Ze  astrbayirerzi” Ze - aateFbayrPosze” 

lineare între cei 8 parametrii a,,..ca şi deci transformarea omografică (0) este. 
complect determinată când se dau patru perechi de punele omoloage, - 

Trebue ca sistemul linear cu cele 8 necunoscute ia care am fost con= 
duşi, să aibă determinantul diferit de zero, pentru ca soluţia să fie unică, 
Pentru aceasta, trebue ca punctele să nu îie în anumite poziţii particulare, 
care aduc sistemul imposibil sau: nedeterminat, : 

50, Există totdeauna cel puțin o transformare omografică plană, care per= 
mite să facă să corespunză n puncte date ale figurei a. doua la n punele ale 
primei figuri, cu condiție ca nS4. și ca pentru punctele considerate care au o 
configuraţie particulară, proprielățile fundamentale (numite proective) de conăer- 
vare.de drepte, “ale raportului anarmonic, să fie respeclate, Această proprietate 
permite să simplifice figurile, transformându-le omogratic, astfel ca unele din 
punctele jigurii să ocupe, după transformare, poziţii convenabile, Se poate 
astiel, să se arunce unul sau două puncte Ia infinit şi în particular, o dreaptă 
să fie aruncată la infinit. “Se poate de asemenea face” ca două puncte să | 
devie punctele“ circulare 1 şi ], astfel că conicele ce ar trece prin cele două 
puncte să devie cercuri în figura a doua. Dacă se transformă în -drepte izo- 
trope tangentele la o conică dusă într'un punct m, punctul M transformat al 
lui m devine un focar.al conicei celei noi. 

7 

60. Transformările omografice formează un grup. In adevăr, fie că por- " E 
nind de la punctul n(c, y 2) obţinem omologul m'(a, y', z*), 

pr "=aetbyteiz, PY "azi bayest, pz 'ast0-Bayyt caza 

Din m'(a, y', 2") obținem punctul m"(a", y”, 2”) cu transformarea omo» 
grafică E 

ae AD Zay tt "ha —hz, Ay "aq 'Haahaz, 7 agp” bn, 

„ inlocuind pe ar, y',2) cu valorile lor, obținem 

"poa (ase-Fbag-koiz)-kpăi(ae-t-Bayj-Fea2)-t pd astz-t-Baty-hsc), 

por ZA rouge n "As By-Caz, pz "As Bay-t- Caz, 

ceea ce probează că 'se “poate trece direct de la mr +2) la me”, >, 2”), 
direct, cu o transformare omografică, fără a mai trece prin m'(2', y', 2), ceea 
ce probează că transtormările omogratice formează un grup. „» 

70, Puncte duble sunt propriile lor omoloage în ambele îiguri; m(2, 3,2), 

MCX, Y, Z), fiind două puncte omoloage. pentru ca un punct să fie dublu, 
trebue ca m şi M să fie confundate, să aibă aceleaşi coordonate omogene, 
adică să fie proporționale coordonatele lor omogene, . - Si 

N. Abramescu — Lecţiuni de Geometrie Analitică, 20
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4 

5 fiind! un: factor diferit de'0. De unde 

e i i X=aS, VY=yS, Z=2$, 

şi intocuind pe X, Y,Z cu valorile lor din (10), coordonatele (2, 9,2) ale 

unui punct dublu verifică ecuaţiile . , 

a (a—Sie-buyt-eiz==0, 

«(12) E RR „are Dotari 

ao blea—S)20 
„-. „+ “Pentru Ca acest sistem de ecuaţii omogene să aibă soluţii nu toate 

-nule pentru ZX, y, 2, trebue să avem 

a a-S 8 a]! i _ 

a . aa | F(S)= da ba—S e C2 =0. Sa 

* LA ba 0-S | 

„»..:- Aceasta este ecuaţia în S a transformării. La fiecare rădăcină a aces: 
tei ecuaţii, primele două ecuaţii (12) ne dau valori determinate pentru 
Z Y 

z!z. 

-S, rezultă că transformarea omografică, are, în general, trei “puncte duble. 
p:* 8% Drepte duble sunt acelea care sunt propriile lor omoloage. Ecuația 
:unei drepte fiind uX-t-uY-kuZ=0, ecuaţia dreptei transformate este 

a „7 ulastbaeiz)-ke(ast-t-bay-t-caz)-te(asae-t-bay-t-esz)=0, 

pi ala Pazi-trazto)-u(Brue-Fbso-t-bato)-Fa(erar-țrezv-ost0)==0. 
- Pentru ca dreapta uX-FuY-haoZ=—=0, ale cărei coordonate tangenţiale 

“sunt u,v,1o, 'să fie dublă, trebue să se contunde cu transformata ei, de 
coordonate tangenţiale 

i. agi-ta.v-t-aat, bau bav-bao, cgar-tezu-teste, 

„adică coordonatele lor tangenţiale să fie proporţionale, . 

"dnu-tazuț-aste ba-Fbat-tbato __ ett-teav-eato _ 
Da u . vY 20 —P 

„ deci un punct dublu. Cum ecuaţia (13) este de gradul al treilea în 

„astfel că coordonatele tangenjiale ale unei drepte duble sunt date de ecuaţiile 

ȘI (ar—p)u-frazu-asto=0, | 

(14) | | Bud — p)ubao=0, 
i * crezu (03—p)o==0. 

a Pentru ca sistemul. să admită soluţii, nu toate iute pentru (a. v, 20), 
trebue o i 

- i ap up: az: Pa e ; 
Di? bi—p ba, 1=0. 

„| Eee ca—pll, | 
„Această ecuaţie cară dă vaălorile lui p corespunzătoare dreptelor duble 

-este identică cu ecuaţia F(S)=0, şi deci, în general, într'o transformare omoe 
grafică sunt trei drepte duble, ale căror coordonate tangenţiale (4, v, 1) sunt 
„date de primele două ecuaţii (14); unde: se- înlocueşte p cu cele trei rădăcini 
ale ecuaţii (13). 

La Date de atit Da Ti di COE SUE 
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ş 
ti : --Observare, Inseninând cu Ay, A,, A, cele trei:puncte duble, dreptele A,A,, 
SĂAuw AIA, sunt cele..trei drepte. duble, căci dreăpta A.A, .de ex.,-unind 

punctele duble A,, A+, pmoloaga.ei este tot AA, căci va trebui să, unească 

-omoloagele punctelor As A, care sunt tot „aceste puncie. , a 

Aceasta se poate vedea şi prin calcul, In adevăr, să considerăm două 

rădăcini distincte S,, S. ale” ecuaţii U3), căror le corespunde” respectiv ud 

punct dublu (2, e. ze) dat de ecuaţiile (12) Si 0. dreaptă dublă; „Aa CARL 

date de ecuaţiile (14), . 

(au—S, -FBup-keiz=0, * "(a Sus dies Fair 20, ci ice 

Gata —Siys-ţez2,=—0, beta-Hba —S)utbsto2=0, a 7 

asttrt-bayrt(0s— Su)zi=0, . cn es (ca —S,)to2=0, ip39) 

„ ..- Facem suma primelor. Înmulţite: cu 2t2,'22, 202 şi suma. celorlalte înmule 

dite cu Zi W2z făcând, „diterenţa rezultatelor, avem: . 

| rosturi 0, aia 
“şi fiindcă S.+S,, rezultă că : i ” ” i 

atita r-rdaz=0; 

-ceea ce probează că. punctul dublu (22. yu 20, corespunzător -rădăcinii . Si, 

este pe dreapta dublă corespunzătoare rădăcinii Sz,.cu alte cuvinte: că punc 
stele duble sunt vârturile triunghiului format de dreptele duble. 

9, Omologia. Să scriem că ecuaţiile (2) se reduc la una singură. 
“Avem : : a ai, 2 rm 

ai-S a _ci 3 _ îs 
Po ., ! 7 —S ca? ag. ba CR a a, 

PR IE     

“Aceste patru ecuaţii se reduc numai la trei distinete; in adevăr; în 

-virt.tea. primelor două, ecuaţia (13). este verificată:: pentru valoarea 'consi= 

"“derată a lui S, pentrucă. pentru această valoare determinântul (13) are nuli 

“toţi minorii corespunzători linii a treia;. acelaş lucru îl putem spune şi "de 

“spre ultimele: două ecuaţii şi:deci una diri ultimele 'două' “ecuaţii. este - una 

-din primele două ecuaţii. Din. primele două, - avem 

  

asc, LIGĂ N sa 

Agar ua 
“iar din ultimele două E Nat 

8 A ta 6 Pa 
Mia = rs=bi Deac Bit e n i-ai) 

a3,, da . , 
m e ei CT Gea 

Vom avea, de asemenea, din 'apoaitele evidente” | , 
i Ea ; 

E: „zS — dr £ Ci Îi i 
aa da ba DI 2 E Mei 

;condiţiiig,, ue e i e DES fagi ea pe toma e 3 
dati, cib - 

S=a—: ÎI Da ai Le pt ct 
“a hu apă , înae 

şi cele trei “Stig căre' detinesc transtormărăa” “considerată se “Dat scrie 

:simetric Ea ap de 
ab boz: + Callas 

115) ui are og 2 “aubeireaslgti 0, mm grasi În 
1 e Ci da . 

Transformarea (10) considerată depinde. în acest caz dupăai de 5 parametrii 

variabili, ta Eee te eee a i 

209
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| „ Valoarea lui S găsită, pentru care 'ecuaţiile (12) se reduc numai la 
una, este o rădăcină dublă a ecuaţii (13), căci derivata ei în raport cu S este 

—s —S. „9 a—S:-8 |_ Se ca s|-+ |“, a s|+ “30 zis =0, 

ecuaţie verificată pentu valoarea se; considerătă a lui „S căci fiecare din 
minorii din primul membru este nul... 

Ecuațiile (12) se reduc Ia prima, ale cărei toate punctele sunt duble, 

Inlocuind pe S în prima cu valoarea sa Sia 20, ecuaţia: acesței drepte 
3: 

A este | , ,- E 

(16) | a ba ppgroie=0, 
) 

ceea ce însemnează că sint o infinitate de puncte duble aşezate pe dreapta A. 

Scriind că ecuațiile (14) se reduc la una singură, se 'obţin aceleaşi 
condiții (15) şi aceeaş valoare a lui S, rădăcina dublă a ecuaţii (13). Inlo- 

cuind pe S cu această valoare în prima ecuaţie (14), a avem 

x            w=0, 

ceea ce probează că sunt o. 9 initate de drepte duble, c care trec prin punc= 

tul dublu O de. coordonate omogene 

4 

, . E b 

MD a Sapt Ca ap 
Trânsformarea considerată se zice omolegie, punctul O centru, iar 

dreapta A axă de pmoJogie,- 

Ecuajia F(S)=0 a avut In acest caz o rădăcină dublă S=s; înlocuind 
În ecuaţiile (12) pe: -S cu a treia rădăcină a ecuaţii F(S)=0, şi rezolvând 
aceste ecuaţii în șaport cu, , &, vom găsi un punct dubiu, care este punctul O. 

Se poate arăta că în această transtormare,.în omologie, ; două drepte 
omoloage se iae pe axa de omologie şi că dreptele care unesc două puncte omo- | 
loage trec prin centrul de omologie. În adevăr, ecuaţia axei de omologie fiind (16), 

! asbit-bibsy-Feibez=0, - | a 

po u-roy-kioz=0, 
iar a dreptei vmoloage, ! 

(an-kazv-Pazwr-H(bar--b-Fd, W)y-Fear-ozv-t-es)z=0, 
ca dreptele omoloage să se tae pe axa de omologie, trebue ca 

ab ” DB be "bei 

at-azv-Faş: pata ba cu-țeae-ț-ez 

care este veriticată, ordonând determinantul după puterile şi produsele ui 
1, 2, 20 şi observând relaţiile (15). , 

Pentru ca dreapta ce uneşte un punct (2, , 2) şi omologul său 

aiz-kBuy-ţeeiz, aat-bay-eaz, ar-Fbaobeaz, 
să treacă prin.O(a.b,, a,b, asb,), trebue să avem... 

- ab Ă | "abs _ , 0.b, i 
. mw. -. .y ET Da a 

arbiyreis a2r-rbyeză ast-kbay-kesz 

a unei drepte oarecare, 

vs 
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xelație care 6ste veriticată, dezvoltând după puterile și produsele lui z, Y 5 

şi observând (15). | d EI 
-  Omologia este definită când se dau centrul O, axa de omologie A şi . 

-o pereche de puncte omoloage A şi A” (Fig. 278). In adevăr, pentru a găsi 

omologul M' al punctului M, să observăm 
că dreapta AM are două puncte cărora 

li 'se' cunosc omoloagele lor, punctul A şi 

“punctul N. de . intersecţie al dreptei AM 

-cu axa A, care este propriul său omolog. 

Deci, omologul M' al lui M este inter- 

“secţia dreptelor OM şi A'N. Insemnând 

cu a şi n intersecțiile axei A cu OA şi 
-OM, tăind fascicolul (N.OzA'A) cu secan-' : 
tele OA şi OM, avem (OaA'A)=(O+M'M) . 
şi deci, între punctele omoloage M şi M' 

  

avem relația | ip A 

* M'O Mu _A'0, A'a 
MO : Ma AO ' Aa 

 zZicându-se constanta de omologie. Această relaţie poate servi pentru a a 

„găsi îormulele: de transformare ale omologii: considerate. 

100, Omotetia. Să presupunem că ecuaţiile (12) se reduc la- una sir: 
„gură, 2=0, adică avem 0 infinitate de puncte duble aruncate la infinit, adică 

axa de omologie este aruncată la infinit, "Urmează atunci 

a—S=0, b=0; a3=—0, b,—S=0, as=b,=0; 

  = po const, 

deci 
„Saba b aa =bg 0, 

Formulele de trânsformare devin 

pĂ=Sr-teiz, pY==Sy-kezz, 246 Ss), 

şi deci, în coordonate gbisnuite, i 
“S 

  

  

- C3 

, X= 23 za as y+ c—S ” 
Sau, | A: A . 

X=kz-ța - ka, Y>=ky+b—kb, i A 
de unde ! “ i. 

X—a 1, Y—b he 
x—a y - 7 2b : 

“Ceea ce probează că dreapta care uneşte punctele omoloage 2(z, y), M(X, Y) 

trece prin punctul O(g, b), iar raportul OM: Om=k. 

Transformarea se zice omotetie, O centru şi & raportul” de omotetie. 

“Cunoscând ecuația fix, y)=0 a unei curbe, ecuația curbei omotetice, în ra- 

port cu “centrul (a, 5) şi raportul k, este | | 

Ea . X—a-+kă Vi) |  p(Xatte E pe, 

lie, Transformare afină. Transformarea (10), .în care as==bs=—0, are 

forma - | . 
- X==ăartbuy-beiz, Y=astAbay-teaz, Z==03%, 

şi are proprietatea conservării a dreptei de la întinit (Z=0, z2=0), : Aceasta



310 

se'zice transformare :afină (omogenă) şi în coordonatele. obişnuite este de; 

ferma CD, aczazerăatea Yaetburter 
îi -:: “ Ecuația E(S)=0, Care dă -punctele duble, (13), devine Du 

(6 —S)l(a—S)(b.—S)—a,bi]=0, m 

şi admite totdeauna rădăcini reale, deci trei puncte duble e (ăin care două la, 
_înfinit). Când b= 020, da regăsim Omotetia. Când ar=ba =Cy: b=a=0, 

avem . -. e | n 
=z-ta, Ye, : a „îl 

translajia, o omotetie particulară. 

120, Asemâănarea. Să scriem că două din punctele duble sunt punctele: 

circulare ale planului, ICI, î, 0), JI, —î, 0). Să facem în ultima ecuajie (12) 

r=l, y=i, 2=0; avem . 
! ark-Bii=—0, a;=ba =0. id 

Primele două ne dau, făcând 2=—0, 

(au —S)etb, Y=0, at T(bz—S)y—0, 

de unde, eliminând pe. S, avem - - 

PE PLD VI Ca aetby — cette, ” N a 
z : Y 

unde înlocuind pe z. cu 1 şi Yy cu i, avem 

: “ arti — = Bath „di biak bsi, Ia Se - . : 

„Ka a—bpi—(ar48920, as=—bu ab. E , 
iar formulele de transformare devin . ) 

X=at--by-eiz, Y=—bee-hary-t-czz, Z=0&, 

Luând c=I, în coordonate obişnuite, avem 

X=asz-tby-t-a, Y=—biz-tary-kb 
sau . FR 

(18) X==a-thzcosa—ysina),: Y=b-+-k(arsina-t-ycosa).. 

Punctul dublu I(£, 2) la distanţă finită este dat de 

(19) E=a-ţH(Ecosa—msina), 1=b-+H(Esina-Fncosa). 

Scăzând (18) şi (9), avem  .. 
E X=—A[(E—)cosa — (7—y)sina], 

1—Y=kl(£—a)sinat-(7—y)cosa], . 
(EXP Pet 0-a —y Pl: 

adită: +.  OMi=AOne, 
„Deci, se trece de la un punct 2» la punctul M(X, Y) 

(Fig. 279) al figurei coresnunzătoare, rotind Om în! 
jurul lui O de unghiul“a şi apoi amplificând segmen- 
tul obţinut în raportul k „Figurile sunt asemenea în 

- raportul E. a 
In cazul k=1, avem! 
7 X=tosa—)Sina-a, Y—a0sina-tycosa-tb, | 

:adică. schimbarea axelor de coordonate. Figura trans». 

be
 

- 

.4 

  
m Vie 279:
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formată rămâne egală în mărime cu figura dată, numai ca poziţie se schimbă 
(avem mişcarea unei figuri plane în planul său). . 

183. Transformări cuadratice. m, y, 2), M(X,. Y, Z) fiind două puncte 

omoloage, transformarea cuadratică cea mai generală este dată de 

(20) PĂR y, 2, PY=9000 2, Zap i 
f, 9, h tiind funcțiuni cuadratice în (e, y, 2), astfel că rezolvând ecuaţiile (20) 

în raport cu &,y, 2, să se obție o soluţie raţională în X, Y, Z. Aceasta în- 
semnează. că fiind date X, Y, Z, ecualiile (20) să admită o singură valoare 

pentru (2, y, 2), deci punctului M(X, Y, Z) să- -i corespunză un singur punct 

mc y, 2: 
Fiind date formele cuadratice f.g,. h la întâmplare, şi punctul 

N, Y, Z) din plan, conicele : 

, PL, 2) > ata, 2) _Y . : 
Ă Me, y, 2 ' az, y, 2) Z' Ă . a, 

se tae în patru puncte, astfel că “nui punct M(X, Y,.Z) i-ar corespunde 

“patru puncte m(c, y, 2). Pentru ca' unui punct M(X, Y, Z) să-i corespunză 

numai un punct m(,y, 2), trebue ca trei. din. punctele de intersecţie alo 

acestor conice să îie fixe, sau că aceste conice să treacă: prin trei: puncte 

fixe a, b, c. Aceste puncte a, b, c se zic; fundamentale. !.:!. ..- :: 

Insemnând cu | 

Au thogytoz=0, A= atpze-Puay-Faeg2—0, A Pup Pur =0, 

ecuaţiile laturilor triunghiului: abc, ecuaţiile conicelor f., h sunt 'de forma 

IAA lagăr A42=0, «mapa tpAgărFtgău Â=0, RrĂză rtmaAs8j-Fipărăy 0 

Deci transtorinarea cuadratică biraţională este 

| XR UAzăsPhAsăs i, Aâz, heh bo] 

. e», io Vă AgăuP masa, m me ma LEO! 

Si Z=hy Azâs Fa Apus AA m ha mg 

fără de care X, Y,Z ar fi legaţi cu o relaţie lineară., 

Rezolvând ecuaţiile (21) în. raport cu AA, A AzA„ avem 

Arp =paX-FasY-FrsZ, Azăs=biĂ-grY-rez, AsA=prXA-aaYAraZ, 
de unde 

- (aaa (pătat ZpăaY-rZ). | - 

„Deci, afară. de factorul A rĂzA3, valorile proporţionale ale lui A, 2, A3 sunt 

A (paX-kaaY-raZpaX-tast-traZ, . 

| A=(piX-tasY-braZ(piX-FaY+-riZ), a 

e Spiro tri Z(prX-tat rr) > 
„Deci, iarăşi, afară de un factor, | , 

. a(pXt ai Y- D= APĂ a YVFr ZI AdpaX-PasY-rraZ)h, 7 

i i „Caut oy-Fars2 oWpriX-ra Yar, Z)=k, | 

(aszrozy-Pera o păr Did 
(ua y-o5)(p3Xk-a3Ytrs2)lis - m 

de unde se vede că x,y,z se expria ă în funcţiune omogenă şi de gradul 

al doilea în raport cu X,Y,Z,



312 

D=as(pzĂ-t-a2Y -k-raZX paX-t-aaY-raZ)-Foa( paX-qaY-rriZ( păr, ZH- 
as(piXka VAZĂ pa X-FazY-+-r2Z), : Da 

YBAPĂ- a V-a) paX-asY ra Z)-- Ba paX-t-aaY -rsZ(pX-Fa,Y kr 2) 
Bară pzX+-asY-t+raZ), RE 

(PX Y-rZ psX-thasY-rsZI-yal paX-bdaY ra Z(piX-FaY Fri Z)+ ; 
| „o >mipă-baY-kriZ( prX-kgzY-hrZ. .: - 

Rezultă „că funcțiunile F, G, H, care definesc transformarea inversă, 

0=FOXY,Z), y=G(X,Y,2); Hi2), 
reprezintă conice ce trec prin vârlurile A, B, C ale triunghiului fun damental <u laturile ! - . 

PaĂ-tgY-triZ=0, poX-+92Y-kr,Z=0, Pa3X-FasY-kr,Z=0. . 
Se poate vedea că în transformarea cuadratică biraţională, unei drepte ce trece prin vârful a al triunghiului fundamental abc, îi corespunde o dreaptă ce lrece prin vârful: A al triunghiului fundamental ABC. E : Unei drepte oarecare ce mu trece printrun vârf al triunghiului funda- mental abc, îi corespunde o. conică circumscrisă triunghiului fundamental ABC, O transformare cuadzatică se zice de ordinul al doilea, când triun- ghiurile fundamentale 'sunt confundate, adică 

X=lAzAs-P2AzA 3442, Atu, a, Ym AzAstn2AsA rțaa As, A Sugat-Pua y-tioza, - 
Z=AzAs-thpAsArthză cz, As=Uat-Fiay-Hosz, 
Xa 8z33-fa25354-k-a35152, du XhuYwiZ, * 
y =B818283-+-B28381-ț- 83348, Ba X-a Y io Z, 2 ==18283-+p28354y55.32, 35==u3X-tvsY-fioaZ. 

Înversiunea este o transformare de ordinul al doilea, -admiţând ca puncte fundamentale punctele circulare | şi ] şi un alt punct O. Conicele ;9,h trecând prin | şi ] reprezintă cercuri; luând origina în punctul O formulele sunt de forma ia 
, X=a, (2224-92) — 2aa—2bjyz, 

Y=aa(z —32)—2azr2 —2bayz, 
Z=a(9--y9)—2a,02—2b3 y, 

Rezolvând ecuaţiile în raport cu Z, 9,2, ceea ce se obţine scăzându-le două câte două, şi exprimând că valorile lui z, y, z, egalate cu zero, repre- 
Zintă cercuri, se obțin formulele generale 

7 ale inversiunei 
m(z, y) 

    
__ RL hey 

M(X,Y) | „ (22) Xp zip 

de unde se vede că OM.Om==4 (Fig. 280), 
Punctul O se zice origina sau polul de Fig. 280, inversiune, iar & puterea: de inversiune, 

"Se poate vedea că inversa unei linii drepte Ax4-By--C=0, este un cerc ce trece prin origină (polul de inver- siune). In adevăr, rezolvând ecuaţiile (22) în raport cu a şi Y, avem Ă 
__KX O KY 
> Xp! > XE 

O 

a
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aşa că dreapta ppt eo devine" 

Aa +B ca pa + C=0, CX-HI-AAX--AY)=, 
adică un cere ce trece prin origină. De asemenea, se vede că figura inversă 
a unui cerc oarecare este un cerc. 

Polul de inversiune fiind punctul (a, b), formulele de transformare sunt 

. K(ae—a) , y= -K(y—5) 
Co a rga să, (- aE--( yd 

.. 184. Transformări corelative. Unui punct (e, y,2 să facem să- i co- 
respunză dreapta D(u, +, w), cu relaţiile lineare 

| pu=a r+by-Fez, pu=azz-tbay-ţ- cz, ploaie-Fbay-f-caz, 

Aceasta este o transformare corelativă. Dacă m descrie o dreaptă, dreapta 
D trece printr'un punci fix, Dacă ++ descrie o curbă (C), D întăşură o curbă (0%). 
i Un exemplu este următorul. Punctului m(, y, 2) să-i facem să-i co- 
respunză polara sa 

x? 2 + z2f-0 

În raport cu o conică Po Y, 2)=0, numită conică directoare. : ; Coordonatele 
tangenţiale ale polarei fiind 

i 2f Pf 2 
Oz ' 0y'oz? 

avem transformarea corelativă 

_0f Of „= 0f. 
Î puU= Dag? PU ape pU= A dz 

Aceasta este transformarea prin polare reciproce, Cu această transtor- 
mare, unei figuri F, compusă din puncte, îi corespunde o -îigură E” compusă 
din drepte. Mai general, unei figuri F compusă din puncte şi drepte, îi co- 
respunde o figură F' compusă din drepte și puncte. Figurile F şi F' se zic 
figuri polare reciproce în raport cu conica fir, y, 2)=0, sau, că fiecare dintre 
ele este transformata prin polare reciproce a celeilalte. 

Din proprietăţile polarelor se deduc următoarele consecinţe. Punctului 

de întâlnire a două drepte D, și Dz corespunde dreapta ce uneşte punctele 

au Şi 2 corespunzătoare dreptelor D, şi De şi reciproc, la dreapta care 

uneşte două puncte 7" şi m'' corespunde punctul de întâlnire al dreptelor 

D' şi D”' polarele punctelor mi. şi m". La puncte situate pe o dreaptă D 
i corespund drepte ce trec prin polul dreptei 

D şi invers, la drepte ce trec printr'un punct 

corespund puncte situate pe dreapta care 

este polara punctului considerat. Mai clar, 

să considerăm o curbă (C) şi să luăm, în 

raport cu conica directoare, polurile a“, 5',..., 
ale tangentelor A, B,... (Fig. 281) ia curba 
(C). Locul acestor poluri a', b',... este o 

. (0) ahă curbă (C'). Voim să arătăm că, reciproc, 
Fig. 281. - (C) este iocul polurilor tangentelor la curba 

(C'). Pentru aceasta, fie a, b punctele de contact ale tangentelor A şi B cu 

curba (C); dreapta a'b' este polara punctului M de întâlnire al tangentelor 
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A şi B. Dacă tangenta B se apropie nemărginit de: tangenta A, punctul -M, 

are ca limită punctul, a; dar şi b' se apropie, indetinit” de a! şi, deci ab tinde 

câtre tangnnta în' a la curba (0). “Aşa: dar, tangenta, A'. în a. la curba (C) 

este polara punctului, a, adica curba (C) este locul polurilor, tangentelor. la 

curba (C). Curbele (C) şi (C”) sunt două curbe, polare reciproce, în raport 
cu conica directoare. 

"Aşă fiind, să “resiipunem că: ati stabilit o ropiietătă prăectivă pentru 

o figură (F£). Fie (F) figura obținută -transformând figura - (F) prin polare 

reciproce în raport cu 'Q conică directoare. Putem obine imediat o proprie- 
tațe- pentru figura (E), schimbând, în enunţul proprietăţii pentru figura (F), 
cuvintele puncte şi drepte, cu drepte şi puncte. Acesta este principiul duali- 

” tății descoperit, de Gergonne. „a 
Un exemplu tipic, “este teorema lui 'Brianchon, dedusă: “din teorema 

“ lui Pascal,:anume,. că dreptele cere unesc perechile de. vârfuri ' opuse ale 

unui exagon circumscris” la o conică se întâlnesc în:acelaş punct. -.:. | 
„ =: 3 Observare. Când punctul. m(, y;2) descrie .conica. fa, Yy, 2)=0,. avem 

transformarea corelativă | Pa a i 

ar. "op. 
pui= z= 3? „pu 2y- Fi :p0= Bz” 

iar tangenta în + este dreapta care corespunde" punctului m. Curba-pe care 
o infăşură dreapta (4, t, 1) este chiar curba f(z, y, 2)==0, ecuaţia ei F(ti, v, w)=02 

este ecuaţia tangenţială a conicei fir, y, 2)=0. 

  

i - i, 
', , 

, 3 ai pu 
. bă , .. 

) La . 2 ] a ? ) ) 

. . : - X 
B i. = 1 „i 

3 ja , 3 ii 4 i 
i 

! „2 
. 
i .. 2 , i „I _ ! . 

9 E ; j > : 
) „ 

. . NS 4 - . [e , si ". 
” s 1 - « pi . Ă ; , .j 

dai i 4 3 d , 

. 
. i - 3 ) y i 

- . i 3 
. ... ? 

. . : w . | . 

fas . . 
a -. - 

, , . , , 
7 . : ' 

i . p . 

pe NE 

i . a. . 
Pe 

” / 

, »



M
i
d
 

me Dag En 
arzi e 

  

ii 7 di 93 AA « . 

“Meprezentarea liniilor şi suprafeţălor. ă 

185. Proecţiuni. Fie z'z o axă de proecţiune și un plan e) 
neparalel cu axa (Fig. 282). Proecţia pe axa z'z a unui punct A, 

paralel cu planul (P), 
este intersecţia aa axei. * 

z'z cu.planul dus prin. 
A paralel cu'planul (P). 
Proecţia pe îxa za 2 
dreptei AB, paralel cu." 
planul (P), este dreapta - . (P) 

ab, care unește: proec- 

țiunile a şi bpew'za 
extemităţilor A şi B a Fig. 282. 

dreptei. AB, paralel cu planul (P). Dacă planul 6) este  mpentieu 

pe axa 7, proecţia, se zice ortogonală. . A 
„Proecția unui, contur poligonal deschis pe o' axă, ește egală cu 

proecție vez zulțantei acelui contur (a, linii care închide acel contur, 

adică aceea care uneşte | pi : 

origina cu extremita- „ÎN 
tea). Insemnând cu a, A d 
bc, d, e, f (Fig. 288) ip 
proecţiile, . paralel. cu. | 
planul (P), ale vârfuri- | 
lor A,B, C,D,E,F ale %—L , 

--
 

  

    
-- - 

_-.” — -- 

i 
1 

1 ' 
„| pp 

- d e ? 
conturului, știm că bd + Fig. 283, | 
punctele a, d, c,d, e, f fiind pe axa z'z, avem Pe 

ab-- bet cd+-de-rof=af, iesi 
adică i 

- prăB-+prBO-prCD-FprDE--prEPprAF, 

prâBCDEF= prAF, | .: o MIEI 

sau că proecţia conturului ABCDEF este egală cu proscţia linij AF 

(Fig. 288), care închide” acest, contur poligonal.



Mai urmează că | 

prABCDEF-+-prFA=prAF+ prFA=0, 

sau că proecţia conturului poligonal închis ABCDEFA este nulă. 

Două contururi cu aceeași origină și extremitate au aceleaşi 

proecţii pe o axă. 
186. Măsura proecţii unui vector pe o axă, Să considerăm 

vectorul AB, planul (P) şi axa de proecţie z'z. Să luăm un vector 

CD peralel cu AB și o dreaptă-y', dusă printr'un punct O al axei 
z'z, paralel cu vectorii AB, CD (Fig. 284). 

  

  

Fig 294, 

„ Planele PA, Ps, Pc, Po, duse prin A, B, C, D, paralel cu planul 
(P), tae axele z'z şi y'y, respectiv în punctele A, B',C;, D', a, bed; 
A'B', C'D' sunt proecţiunile vectorilor AB şi CD pe axa az, Drep- 
tele N'aB' D,C'e,D'd sunt paralele ca fiind intersecțiile - planului for- 
mat de axele +0, yOy, cu planele paralele PA, Ps,Pc,Po. 

" Paralelele A'a,b'5, Cc c,D'd, fiind tăiate de secantele adacăi Yy “aj 
urmează B 

AB ab 
(1) Sa CD: | 

Dar, AB=ab, CD=ecd, ca paralele cuprinse între paralele şi deci 
relaţia (1) devine ” o 

A'B' _AB | CD' CD! 
sau 

3 „ prAB_AB 
(2) prCD CD! 
adică, raportul proedțiilor a doi vectori paraleli, este egal cu raportul 

- acelor doi vectori. 

„Relaţia (2) se poate serie - 
„o :p __PrCD | 

(8) | *prAB=-C5 * AB,  



  

T
e
 

du 
Dacă luăm. vectorul CD egal cu unitatea, relaţia, (3) devine 

. prAB= AB.prCD, - 

adică, măsura proeeții” unui vector pe o axă este egală cu produsul 

măsurii acelui vector cu măsura proecții vectorulii, unitate pe aceeaş axă. 

In cazul vectorului AB (Fig. 285), se - 

duce -printr'un punct, O al axei «x un. vector 

OM paralel cu AB și egal cu. unitatea; în- 
semnând cu m proecţia punctulți M'pe axa 

x'x, proecţia vectorului unitate este Om, iar m : 

aceea a vectorului AB, este prAB=AB.Om.€ 
Proecţia Om a vectorului unitate se zice para- 

  

«Rig. 285, 
metru de proecție, | . 

“In cazul proecţii ortogonale, triunghiul OMm este dreptunghie | 
în m și însemnând cu « unghiul MO, format de Oz cu vectorul . 

AB, avem Om= OMcosz=cosa și deci 

-prâB= ABcosa,, 
adică, proecția ortogonală a unui vector AB pe axa atac este ogală 

cu produsul acelui vector cu „eosinusul unghiului formal de acel vector 

cu axa de proecție. 
187. Determinarea unui punct în spaţiu. L.. Fie trei axe 2 02, | 

Oy, Oz, care formează un triedru, Presupunând că planul +Oy este 

orizontal și că Oz este deasupra. acestui - 
plan, se zice că triedrul Oxyz este direct R 
(Fig. 286),-când un Observator, șezând | 
cu picioarele în O, capul înspre Z.şi M 

privind în faţă. porțiunea +0y, va trebui o _ JO Y 

să miște, în sens direct (invers ca mer- p PX 
sul ăcelor unui ceasornic) ze 0x, pentru Ți 

a-l aduce peste Oy... "Fig. 286, 

Aşa fiind, să însemnăm cu p, Q,R proecţiile punctului M pe 

axele 0x,0y,0z, respectiv paralel cu planele y0z, 20%, Oy, adică 

intersecțiile acestor. axe cu planele duse prin M paralele cu aceste. 

  

  

      

      

„plane. Cantităţile «=0P, y= 00, z=OR se zie coordonatele punc- 
tului M (şi sunt abseisa; ordonata, cota). La orice punct M cores- 

punde un singur sistem de, valori (+2) și invers. Fiind date can- 
tităţile (28,0), pentru a găsi punctul corespunzător, luăm pe Ox, 

OP=a; :pe paralela din P la Oy, Pm=b; pe paralela din 7 la Oz, 
mM=c, Se obţine astfel. punctul cerut M şi se vede că OM este 

linia care închide. conturul OPmM, format de coordonatele acestui 

punct, numit şi conturul coordonatelor.



* Se 'mai vede că PRRA coordonatele: punctului M, sunt respec- 

tiv proecţiile pe 0x,Oy,Oz ale. vectorului OM. 

. Dacă 2=0, punctul M este în planul 20y; 2=0 se zice ecu- 

aţia planului 304 y, x=0, y=0' sunt, respectiv, ecuaţiile plandlor 

10z, x0z. De asemenea, puntul care are x=0, y=0, este pe axa 

Oz; deci, x=0, y=0 sunt ecuaţiile axei Oz; y=0, z=0.și 2=0 
X=0 sunt, respectiv, ecuaţiile axelor Ox şi Oy. 

In caz când axele Oxyz sunt perpendiculare,” triedrul Oxyz 

„este tridreptunghic, coordonatele se zic perpendiculare. 

II. In cazul axelor perpendiculare, se mai poate determina 

poziţia punctului M 'în spaţiu, cunoscând coordonatele polare, 
p=(0x,0m), p=Om, ale proecţii ortogonale m a punctului M pe 

planul 02 y şi cota OR=mM=z. Cantităţile ep formează un sistem 

(e coordoriate' cilizidrice ale Ini M. 

"IL DE a36mShta; poziţia “lui M este cunoscută: (Fig. 286) 
(axe perpendiculare), când se dau lungimea OM=r, totdeauna po- 

zitivă, unghiul geometric, : :20M=0(0<0<z) și unghiul algebric, 

9=(0x, OM). “Cantităţile_7;9,9_se „Zie_coordonatele sferice ale punc- 
tului M.'Înserânâna cu (x,y,z) coordonatele căiteziens perpendicu- 
lare ale „punctului M, din triunghiul dreptunghice OMm,: deducem 

a. Oni=OMeosMOn= rsin6, 2— MomsiiiMOhn = cos). 

Din triunghiul dreptunghic” OPm, avem.. - 

x=O0P= Om.cosp=rsindcose, y= = PO sing sinbsins, 
iar coordonatele carteziene perpeneiculare (.y,2) sunt “legate” de 
coordonatele sferice, 7,0,9, cu relaţiile - '** - -- Sa 

x= rsinOcose,- Yy= rsindsinp, 2 2z= cmcost. 

De unde se deduce i 
21-92 22=—r2sin20(cos2p-4- sin2cp) + 2c0s20 = os + sin20), * 

apa, i 
| „188, Determinarea 1 unei direcții, Direcţii. parălele. Direcţia 

z' o .. uriei drepte D este cunoscută, dacă 

i Pa -se dă pârâlela: A” dusă la; D prin 
R Si „ origina: O -a 'axelor de 'coordo- 

pr nate. “Dar, o' dreaptă : OM, dusă - 

| oo AM 2 prin origina axelor, este cunoseultă, 

e PE [i ho sau ”aacă:se. dau - coordonatele 
| FAB | | -,, “inui punct oarecare-“M al acestdi 
E Î[SZO e La: LE drepte, sau-- unghiurile 8, "pe 
ep 1.2 căre OM Ile fate bi axele de=coor- 
pi mom i i.  donate!Oa, "Oy, Oziiii sit, ai 

Fig, 287, „ii 1 Dacă -iib: intareseaiză „humai 
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direcţia dreptei ON, şi îu sensul, este destul a cunoaște coordona- 

tele (a, d, c) ale unui punct oarecare M. al acestei drepte (Fig. 287), 
care „sunt . tocmai „proeeţiile paralel. cu planele. de cordonate, ale 

Sectorului” OM. pe. cele trei axe. Dacă însemnăm cu (a”, d, c') co- 

ordonatele unui punct MW al dreptei: OM, a, V, e “sunt de asemenea 

proecţiile vectorului OM. pe aceleaşi axe. i 

„.. Dar vectorii OM şi. OM” fiind pe aceeaș axă, “pot îi conside- 

Taţi ca paraleli şi “deci raportul vectorilor este egal cu acela al 
proedţiilor; așa dar Da 

| OM _prOM_a_b_e 
mi ON prOM a 0 

Coordonatele (a, d, c). ale unui punct oarecare al dreptei OM, 
paralelă cu D, formează un sistem de parametrii directori ai di- 

recţii D. Sunt, deci, o infinitate de sisteme de parametiii directori 

ai unei direcţii date și există proporționalitate . între două . sisteme 

de parametrii, directori ai-unei aceleaș . direcții sau a două direcții 

paralele. Deci, două direcţii definite prin parametrii lor - directori, 

(a, d, c), (a, d, c”), sunt paralele, când parametrii lor directori sunt 

proporţionali, E „ mio i 
al
a.
 

NI 

A c 

aa | 
“TI, Dacă ne interesează şi sensul direcții D, 'atunci trebue să 

'cunoaştem nnghiurile &, 6, y pe care axele Oz yz le face cu dreapta. 
orientată OM, dusă prin origină, paralel cu direcţia: D. Presupunând 

'că am luat pe OM vectorul 05=1, 'proecţiile ortogonale ale acestui 

“vector 'ubitate pe axele Oz, Oy, Oz sunt 0ăcos(0z,0M)= 0âcosz= 
;cos&, cosf, cosy. | 

Cantităţile cos, cos, cosy permit să se cunoască de odată 

direcția şi sensul: dreptei D și se numesc cosinusurile directoare 
ale direcţii D. - a 

| 19'1n cazul axelor pârpendiciulare, însemnând cu M un punct 
oarecare al paralelei .cu D dusă prin origină, P,.Q; R, .proecţiile sale 

ortogonale pe cele trei axe.avem 

O0P= OMeosg, 0Q=OMoeosf, OR= OMcost,. 

AS . 

| De unde: a i ri Ie) 

44) OF: 00 OR ONT(costa+-c0ct- cost) 

Dar, se ştie că, într'un paralelipiped dreptunghic, pătratul diagonalei 
este egal cu suma pătratelor muchilor Şi, degi : 

'OM DiP=0B2-+-002-+ ORZ: 

' 

| 
ț.. i. 

i
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Inlocuind în (4), obţinem a 

(5) cosfa-ţ- cos2B-+- cos =1, | 
| relaţia dintre cosinsurile directoare ale unei drepte. Deci, fiind date 
unghiurile & şi 8 ale unei drepte cu axele Oz şi Oy, unghiul Y al 
acelei drepte cu axa Oz este dat de relaţia (5). 

Să însemnăm cu (a, d, c) parametrii . directori ai unei drepte 
D,: ce face cu axele de coordonate: unghiurile (&, f, 7). Fie P,Q,R 
proecţiile pe cele trei axe ale punctului M de coordonate (a, 5, c). 
Avem a=0P, b=00, c=0R, 

OP= OMeos&,.a= O0Meosa, b= OMcosf, c= OMeosy, 

cosz _ cosf.__ cosy . Aaa 
| | a Be. 

- şi aplicând o proprietate a rapoartelor egale. 

  

cosa _ cosB _ cosY _ Jcosza cos Cos2y _ | l 
a b e jerăre Ea! 

'de unde Ă a Ş | 

(6 Cosz= d 0 Papa ot FIE PIE 
Deci, fiind cunoscuţi parametrii “directori (a, d,c) ai unei qi7 

direcţii D, relaţiunile (6) ne dau cosinusurile directoare ale: acelei 
direcţii D şi se vede că dacă dreapta D. nu este orientată, avem pe 

„ea două sensuri, dupăcum luăm înăintea radicalului semnul-+-sau—, 
20, In cazul axelor oblice (Fig. 288), să însemuăm cu. X iu unghiurile 

902, zO zOy ale acestor axe, Fie a, B,* 
' unghiurile axelor Oz, Oy, Oz cu semi- 
dreapta OA; z,; y, z- coordonatele unui 
punct M luat pe această dreaptă; 1 lun- 
gimea lui OM, Proectând ortogonal con- 
turul OPQM al coordonatelor şi: rezul- 
tanta sa OM, pe cele trei axe şi OA, avem 

'-+-ycosrț-zcosu=lcosa, ' 

  

: (7) Zcosrț-y-t-zcos=lcosg, ) 
"Zcosp--ycosiț-z=lcosy, : -. :.-» 

Fig. 288, „ Weosa-kycosg-zcosyl. 
Cantităţile %, y, z r nefiind toate nule, căci punctul M este diferit 

de O, putem elimina Între aceste relaţii pe z, Y, 2 IA şi obținem i 

3 “cos COSH "Cosa Si .-j 
te a & COS: : Î- cos " COSA 0, i . 

cos, cos) "1 cosy |. i: 2 
COSa . Cosâ „Cosy. -. î j
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Aceasta este relaţia între cosinusurile directoare Cosa, cosg, cos ale drepe 

tei OA în. cazul general şi este de forma 

(8) | F(cosa, cosg, Cos) 

F îiind o funcţiune omogenă şi de gradul al doilea în raport cu Cosa, cosg, 
Cos, iar . 

| 1 COSv COSu 

(9) . w=l| coso 1: cos =1—cos?x—cos?u—c052,--2c0sĂcOsuCOS7. 

“| cosu cos 1 

Pentru a găsi dreapta ale cărei cosinusuri directoare, cosa, cos, COS 

sunt proporţionale cu a, b, C, va trebui să considerăm ecuaţiile 

şi (8). Insemnând cu 4 valoarea comună a acestor rapoarte, avem cosa=ka, 
cosa=4b, cosy=kc şi înlocuind în (8), obţinem u?2—/?Fi(a, b, c)=0, de unde . 

(10)  f=e ... etil.   

wa 

Eat 55 cos “VERB,” 
Când axele sunt - perpendiculare, A==p=v=900, iar relaţia (8) este 

Cos?a-t-cos2-+cos?%y=l. 

189. Consinusul unghiului a două direcţii. Direcţii per= : 
pendiculare. [. Aze perpendiculare. Fie e,f,Y; &,B',y' unghiurile 
axelor Ozyz cu direcţiile I) şi D'. Să ducem prin 0 dreptele 05 şi 

0ă“ (big. 289) paralele 'cu direcţiile Sa 
D şi D“. Unghiul: dreptelor 05 și 
0ă' este egal cu unghiul Vâldirec- 

fiilor Dşi'D', Axele de coorăăiiae 

“faca dreptele 05 și 05* unghiurile 
a, Bv 187. Să luăm pe 05 un 

oa şi. fi (09p5 contu- 
rul coordonatelor "Der &hdiculare ale o 

punctului 5. Avem 0Q=03co a=C00sa; „a Fie 288. n 
9P= cosf, Pâ=cosy. , a o 

Să proectăm ortogonal pe axa 05' rezultanta 05 și conturul 
0QB5; obţinem . :: 
. Dăcos(08, 05)= OQcos(03, 0Q)-+ QPeos(0â', QP)-+ Pâcos(05%,P5), 

cosV = cosaeos(03, 02)-+ cos$cos(03, 0y)+-cosyeos(05, 02), 
"  cosV=cosacosa' + cosfeosf -- cosycosy' , 

relaţiune ce 'dă în cazul axelor perpendiculare cosinusul unghiului 
a două direcții în” furicţiune de cosinusurile, directoare ale acestor 

direcţii. - 

Dacă se unesc parametrii directori (a d, c), (a, bc) ai celor 
două direcţii, avem . 

  

. Ara) 
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kr N ai | . . a - a: - i iz 

e e 3 cea 
CL VF az b2pee | 

şi deci îalocuind, cosinusul unghiului celor două direcţii e dat de 
€. aa bee -:- a 

i cosV = 
+ Vaz 023 2 VazozŢeă 

Direcţiile D şi D' fiind perpendiculare, atunci V=90, cosV=0, 
şi deci condiţia de perpendicularitate, în cazul axelor perpendicu- 
lare, a două direcţii este ca între eosinusurile directoare, sau pa--: 
Tametrii directori să avem relaţiile Ă . 

cosacosa'-+- cosfeosf' “+ cosycosy'=0, sau aa îi cet =0. 
II. În cazul axelor oblice, ce fac unghiurile yOz=1, z01=p, 2Oy=, 

să proectăm ortogonal conturul OQPs şi rezultanta 05 pe axele Ozyz şi 
dreapta Os. Insemnând cu a,8,% a,8,y unghiurile axelor cu 03 şi „034; şi 
V unghiul dreptelor Os şi Os, avem 

z-kycosrtzcosu=cosa, 
" eesrt-y-t-zcosi=cosg, 

. Zcosp-t-ycosa-ţ-z=cosyy, 
2 Das + meosal-bycosg'țzcosy= =cosV.: 

Eliminând pe x,y,z între aceste ecuaţii, obțineni 

  

| 1 Cosv. „COSu . Cosa 

; cos 1 „Cos Ccos8 =0, 

COSu COSA 1. „_COSsy 

cosa'  cosg'  cosy cosV 
„relaţie, care dă unghiul V al celor două direcţii. 

Scriind ultima coloană 0-l-cosa, O-t-cosg, 0-ț-cos», cosV-+0, şi desvol- 
tând determinantul, această relaţie se scrie 

i 1 Cos”  cosu  cosa 

cos . 1.  cosa ” cos Da: 
w2. cosV+- „Sos8 =0, 

COSu COS 1 COsy 

COSa'  Cosâ' cos „0. RC 

a? fiind dat de (9), de unde se obţine condiţia” de perpendicularitate V==90 
<0sV=0) a doua direcţii în cazul axelor oblice, . Aaa 
+. 2190. Determinarea poziţii-unui vector. - Distanţa dintre două 

z | puncte. Un vector este cunoscut, 
Ma sau prin coordonatele originii şi 

extremității vectorului (6 cantităţi) 
sau - dacă se cunose coordonatele 
originei vectorului (3. cantităţi), 

Y unghiurile. &, BY ale: axelor de, 
coordonate cu vectorul [cu relaţia 

a (8), deci. numai 2 cantităţi] şi în 
Fig. 200, !  fîne lungimea vectorului (tot 6 

      

cantităţi).
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Să. consideri: vectorul MM», definit prin punctele Misa ue), 
inima. (Fig: 290). “Să ducem: “prin Ma: şi” M2: “plane, paralele . icu 
20a și fie Pa Și Pz. initersecţiilei lui, 0, j cu: aceste; plâne, Avem * ii 

opri (Mi = PIBp OBE OP ya pi Ă 

  

adică proecţia unui mector - -M Mle: pe. 0y este egălă cu a diferenţa 

dintre. ordonatele (p— urile). extremității. şi originii: veetorului; Aşa 
dar, proeţiile vectorului. M+Mo pe Oz,0y,0z. sunt egale cu 

Z: : tr 

a - ” Xa Y=y Yi D222 Fiat 

a “ 1asemnănă cu, “aB, . unghiurile axelor Oz ;0y,0z: cu vectorul 
“Ma, avem a - i „ 

Que 

DR X az ai Miscosăi SE Matcosg, 7= Mor. IN 

N A în cazul „azelor „perpendiculare, , i 
eri - “ ţ 

 X2pP 2 Z2= ŞI MI, DI2(cos2z-ţ- cos23+- cos). 

iDar, cos2% +- cos28 +- cos2y= L-şi dei 

Mua=(2, — a (i dp (a- — 22) , 

* = Ja a, gi PRI (zi 22); 

:adică în cazul axelor perpendiculare, distăna dintre două puncte 

este egală cu rădăcina pătrată 'a sumei pătratelor diferențelor. coor-, 
- 

donatelor de acelaş fel. ae 
II. In cazul axelor oblice, pentru. a afla “distanța OM=1 de la origină 

la punctul M(z, y,2), , să inmulţien relaţiile d) (o. 188), respectiv, cu 2, , zi. 

şi adunâud, avem -- .... „» 

. ț i . 
-Ă 

  

.- . Nope 

(1) icre. pi LI cosneazăci aperi, sr 

relatie: care dă-distanța î. , ieaig nt ar: ” 
Distanţa MM dintre, „punctele Muz az, Milea, iza): se e cacilează, 

deplasănd axele” paralele cu ele”în punctul M; coordonatele: lui “My față de 

noile! axe 'sunt proedtiile lui MiMa pe: “aceste axe, adică: Xa Vp Ia 
Dizzy sii ii zimi air iei Noi nt) 

„Distanţa MM, este. distanţa: de, la: M(X, Y, 7 la noua origină Musdată 

-de relaţia (11), şi are expresia . 

FI pap 2-22 2% 75059-Hazcosi. -+2XY cos, 

“unde, X=Lti Vii DS e v, 

All, „Aplicaţii. 10,  Diştanţă- ijnui punct: ED 13: tigla” 6! 9:09) a. 

elor peipefidiculate! ste! Oi pepe! puii MB) păr citrate 

A D+pit-a?=R? este în cazul axelor perpeniculare, ecuația “sine? 
:stere cu centru în: origină :şi-zaza Ri iar (-ab-l-(y bre s—0=R? este 
«cuaţia unei sfere cu centru:(a, b,c) siicaza il Şi stau 

   

21%
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„30 Putem găsi altă formă a expresiunii unghiului V a două direcţii 

OM şi OM", M(z,y,2), M'(a,y',3), OM=I, OM'=!/. In adevăr, să înmulţim 
în (7) (No. 188) primele trei relaţii cu z',y',z'; le adunăm apoi şi ținem 
seamă de a'cosa-t-y'cosâ4-%cosy=/'cosV, care se obţine proectând ortogo=' 
nal pe OM rezultanta OM” şi conturul OP'Q'M' al: punctului M'; avem 

a -t-yy az --(y27-kay")eos-H(za' Paz” )cosp-H-ry'-l-ya”)cos=I'cosV. 

-.. 191. Determinarea poziţii unui punct pe un vector dati 
IL Să considerăm cazul când vectorul '& definit prin -origina; 

Mu(2Vrlz) şi extremitateă” -'sa; 

- Ma(a02, 222) (Fig.. 291). Un punct. 

oarecare M(z,y,2) de pe dreapta. 
M,Ma2 este cunoscut, dacă se ştie 

M,M 

MMa 
punct împarte segmentul M,M2. 
Fie P,P,P2 proecţiile punctelor M,,: 

M,M2 pe Oy. Avem, - 

prMM MM MM _PP. 

" prez MM2” MMz . _PPa 

Dar, P.P=y— Yi PRz=aey, asa că relaţia precedentă devine- 

y=y IN A 

“raportul A=2i-> în care acest 

  

Fig: 29, 

  

_ de'unde 

__ pita 

ŞI, în mod analog, .. pi Si 

Li AZ y= 2 YitrAY2, a= it, 
LA. LA. 1 FĂ 

Acestea, sunt coordonatele unui punct M(z,y,2) ce împarte 
segmentul MMz, Mile nzi), Ma(icps pas), în raportul M;M:MMa==A. 

| „Aceste formule, n'au sens pentru 4= —1, când punctul M se 
depărtează la infinit pe dreapta MMa2. Pentru A=1, M este mijlocul: 
segmentului M,Mz,: iir coordonatele sale sunt 

Li + 22 Pe, zakzo. a 
aa. gi | 

Fiind cunoscut punctul M pe segmentul MM prin raportul 

MN: ai Mz=ă, conjugatul. armonic N. al punctului M faţă de MiMz 
a  :definit de | 

  I= 

MM 2 NM MN MM 
MN NM NM NM? 

.



dacă se știe raportul—— 

20+cp. O | 

"--etul Mo(ac0,yo;z0) şi parametrii săi 74 
directori (abc), sunt de forma _ Figu 292, 
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i deci coordonatele luiN sunt .. - 

i Zi —AZa Yi , zuAza 
1—A 1-A 1-A | 

:Se regăseşte, în cazul A=1, că punctul de la infinit este conju- 

gatul anarmonie al mijlocului unui segment în raport cu extremi- 
tăţile segmentului. : 

Mai clar, punctele 

zik „gata. SR 
TA pe 

“sunt conjugate armonic, când A+u=0. , 
II. Să trecem acum la cazul când dreapta D pe c care se află. 

punctul M, este definită de punctul Mo(20,yo,20) și parametrii săi 

directori (a,b,c). Aceasta însemnează că dreapta D este paralelă cu 

      

  

“dreapta ce uneşte origina cu punctul P(a,b,c). 

Un punct M(zy,2) pe dreapta D (Fig. 292) este cunoscut, 
MoM _ 

OP 
Proectând vectorii paraleli MoM şi .0P pe Ox, avem 

prMoM MoM 

     

  

     

  

  

DOP “OP P: “PrMphi= xp prOP=a, . 

deci “ 2 D 

0, x=a9-k+ op. M(z.y,2) | 

' : EI Ms (os Yo» 20) 
In mod analog, y= bo, z= 6 (Zo 

3 y et p 2 Plata 

Deci, coordonatele unui punct va-. Yy. 
riabil pe dreapta D definită prin pun- 

MoM 
+= xutap, y= =yo-+bp, z= zace, P=p” P(abuc). 

In cazul axelor perpendiculare, cână se cunosc cosinusurile 
„directoare, cos, cosf, cosy, atunci 0OP=1, p=MoM şi deci coor- 

-donatele unui punct. variabil pe dreapta D sunt 

= = x9+-peosa, y=yo+ peosf,. z=20-+ peosy, 

- 192. Reprezentarea analitică a liniilor și suprafeţelor. O 

:curbă în spaţiu poate fi considerată ca locul poziţiilot uriui punct 

variabil, care se mișcă după anumită lege. Deci, coordonatele unui 

punct sunt funcțiuni date de acelaș parametru variabil t,
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x=fD, y=g(0; z=h(9: Da IE 

La fiecare valoare “a parâmetrului t: corespunde un punct pe 
pe curbă, astfel că, dacă i variază, ecuaţiile definesc o „curbă; 
în spaţiu... - :..: : ci 
a. O curbă se „zice unicursală când coordonatele punetelor sale- 
sunt funcțiuni raționale. de un parametru te i 

O suprafaţă poate fi considerată ca locul poziţiilor în-spaţi: 
ale unei curbe mobile. euaţiile unei ; „curbe în spaţiu fiind de- 
forma , 

unde „4. este.un, parametru bi Bonlna a. obține, '0 suprafață 
cu ajuțorul, aceşiei! urbe, este. destul a o. face. să varieze în spa= țiu. după « o lege anuimită, “adică, “funcțiunile. f.g,h să mai - depinăă. 
încă de un păramstru variabil, „Ve Așa fiind,. la fiecare” valoare a lui 2 corespunde, o.curbă, iar când variază, „locul poziţiilor curbelor. obținute” este -o' suprafaţă. “Deci, coordonatele ” unui punct al unei suprafeţe depinde de doi parametrii variabili - uşi v, şi deci sunt. de forma... , „o 
(12) i fii), 7i0), i z= LI CTA 0) | 
u şi v fiind doi parametrii. variabili. :.. o 

O suprafaţi. se zice unicursală, când coordonatele punctelor: sale sunt funcțiuni raţionale de doi parametrii independenţi. Eliminând pe u şi v între ecuaţiile (12), se obţine, 
- F(r,y,2)=0, sau 2= =), i 

o relație între coordonatele unui punet variabil al, suprateei, Deci o suprafaţă este reprezentată de 6-ecuaţie i 

Yi 

poa | F(x,y,2)= 0, „Său,  z=0(, » aaa i 

care se zice ecuaţia suprafeței. . - | | . SE Eee iu î 
Se mai „poate: şi alifel defini o cur vă în “spafiut. "Pentru aceasta, să observăm .că- un punct. al: curbâi. este: de” forma” 

af, y=a(u), 2=Hu).. 
Sa elimina pe « între p 
Se obțin ecuaţii de forma - 

00 a )=0, 
care arată că -un punct: (x, Y,2) al curbei consiăerate verif că ecua- ţiile (x, 9)=0,- W(a, 2)=0, -a două: “suprafeţe, sau că o curbă în spaţiu poate. fi considerată . .ca > uarspoțiara două suprafeţe: -Eeua- 
țile a două suprafeţe, fiind, ae ae 4 

rima, şi a doua” şi între prima Și a treia,
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Ax,y:2)=0, pay d= 

curba lor de intersecţie se zice că e Dean de” “ecuaţilă 

focy2)=0 şi glaey2)=0. 
Să considerăm curba (C) intersecţia suprafeţelor 

(18) (8) A, 20, (52) 9(ay,2)=0. | 
Orice ecuaţie, câre este o consecinţă a ecuaţiilor (13), reprezintă - 
o suprafaţă ce trece prin curba (Ci. In particular; egalând valorile 

lui z, Qeduse din ecuaţiile (18), sau, cum se mai zice, eliminând 
pe 2 între. aceste ecuaţii, se obţine -  -. 

(14)  R(y)=0, 
care este ecuaţia unei suprafeţe (8), ce trece prin curba (C). Dar, 
la o soluţie +=a, y=b-a ecuaţii (14), corespunde o paralelă la 

Oz, ale cărui toate punctele sunt pe (S). Suprafața (S) este deci 
un cilindru, ale cărui generatoare sunt paralele cu Oz și care trece 

„prin (C). Cu alte “cuvinte, ecuaţia (14) reprezintă. + în planul 'x0p 
proecţia curbei (C) pe acest plan. 

Urmează, deci, că fiind date ecuaţiile unei curbe în spaţiu 

ay, 2= 0, gl, y,2) 0, 

ecuaţia proecţii acelei curbe pe planul 20, de ex,, se obţine eli- 

minând, „pe 3. între > cele două ecuaţii ale curbei. 

Exerciţii. 

1 se “dau. punctele Aaa Vi. zi), î=1, 2, ...m. Se divide dreapta A,Az, 
prin punctul B: în două părţi egale; se consideră pe B,A,, pu nctul B,, ast 

fel ca BiBa : B2Ba—1:2; pe dreapta B2A4 se consideră punctul Ba, astfel ca 
B2B3:B,A;=—1:3; etc. Să se afate că coordonatele punctului G,. care împarte 

segmentul Bm-2Am în raportul Bm—2 G: GAn=1 :(m—t), are coordonatele 

i _ Pet ... Xa 

iii .. 

R. G se zice centrul de greutate a m masse egale, aplicate în punc- 

tele date şi care se mai zice şi centrul mediilor distanţe. 

2) Să se demonstreze că dreptele care unesc mijloacele laturilor unui 
patrulater strâmb, se tae în mijlocul lor. 

R. A:(a, yi, 21), 1—1,2,3,4. Punctul lor de intersecţie are coordonatele 

u
i
 

=, ... este centrul de greutate al tetraedrului. 

3) Fie ALAAAs, AĂ,A',A'4 două tetraedre cu centrele de greutate 

G şi G', Pe dreptele A.A“, A.A“, AsĂ's AA, se iau punctele B,,...B;, 

care le impart în acelaş raport'X. Să se arate că centrul de greutate al 

tetraedrului B.B.B3B+ este punctul ce împarte- pe.GG' în raportul A. 

R. B, E).
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'4) Fiind date punctele A; (ai, as, zi), î=1,2, „««p, se ia pe A;A, punc» 
tul C;, astfel ca A.C,: Ci Az=ma: mi, Pe CIA, se ia punctul C,, astfel ca CiCa; 
CAs=igi(000-Fhta); pe CaAy, se ia punctul C,, astfel ca C2C3: CA 
24 (Muoțehis<+-1iş) şi aşa mai departe. Să se afle coordonatele ultimului punct P. 

Mutt e e e fipp _Emiyi a ÎMizi , 
R. = Mu eseiipi 9 Smeu 

Punctul P se zice centrul distanțelor proporționale, sau centrul de 
greutate al maselor 24, ...2p, aplicate respectiv în A... Ap. | 
i 5) Să se găsească un punct egal depărtat de punctele (0,0,0), (02,0), 
(1,00), (0,0,3). o i ă | R. pretty 2 (002 =00-pP-H(z—3), 

a 

z=d 1,23 | zl 2 : A 

Schimbarea sistemului de referinţe. 

193. "Trecerea de la un triedru la altul. Să presupunem că 
se cunosc ecuaţiile unei suprafeţe sau ale unei curbe în raport cu 

. ” Pi 

„un sistem de referinţe, trei axe 
4. perpendigulare, Oz,0y,Oz, și voim 

„a găsi ecuaţiile aceloraşi suprafeţe 
sau curbe în raport cu un nou 
sistem de referinţe, un triedru tri- 
dreptunghic, Oz, a cărui po- 
ziţie e cunoscută faţă de vechiul 
triedru Ozyz (Fig. 293). 

"- Dacă triedrele Ozyz şi Oiziizi 
iz sunt de acelaş sens (direct, de ex.) 

Fig. 293, se poate aduce triedrul Ozyz să 
coincidă cu Oiziyizi, printr'o | translație, urmată de o rotaţie. În 
adevăr, să dăni triedrului Ozyz o translație dealungul linii 00, 
egală cu 00,.: Axele 0z,0y,0z devin 0,X,0,Y,0,Z, paralele cu.cele 

   
„Oi 

   
Fig, 294, - * Fig. 2%.
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vechi. “Rămâne acum -a aduce planul XO,Y peste zO0uyu, astfel ca 
O,X să vie peste Oz... 

Însă, pentru,a aduce o dreaptă O,X peste Ouz,, va fi de ajuns 
„a roti dreapta O4X cu un unghi a în jurul unei drepte O,D (Fig. 295) - 
(0,D ar putea fi considerată ca axa. unui con cu generatoarele 

Osz,, 0.X) situată în planul P perpendicular pe planul z,0,X, dus 
prin bisectoarea interioară a unghiului z0,X. 

Deci, putem aduce unghiul drept XO,Y peste z.0uy. (Fig. 294) - 
" <u 0 rotaţie ca mai sus, în jurul unei axe ce este intersecţia pla- 

nelor .P şi Q, perpendiculare respectiv pe z,0.X, p.0Y şi prin bi- 

sectoarele unghiurilor z0uă, PO. 

Odată. ce planele Oy și XO,Y sunt: aşternute, unul peste 

altui, axa Oz: vine peste: Oz, căci triedrele au acelaș sens. 

Când triedrele Ozyz, Osziiz au sensuri contrarii, al doilea 
are aceeaș orientare cu simetricul primului în raport cu punctul 

„0. În rezumat, se poate aduce triedrul Oxyz peste Oz wi printr'o 

translație urmată de o rotaţie, 

194. Relaţiunile dintre cosinusurile directoare ale celor : 
două tri.dre. In cele ce urmează vom presupune că triedrele tri- 

dreptunghice .Ozyz, Oiziiz au acelaş sens. Poziţia triedrului 

"Out. este cunoscută faţă de triedrul Ozyz, dacă se cunosc co-: 

ordonatele (:c9,y.;20) ale punctului O, în raport cu Ozyz şi unghiu- 

“rile (aufrsYi), (02;B2Y2), (03:fa;Y3) se le fac Oz, Oy, Oz, respec- 
tiv cu O0z,0y,0z. Insemnând cu ay=Cos&,' bi ==COs%, c=cosi, 

Ga —COS82, „e. C3=C0SY3, cosinusurile directoare ale dreptelor Orzi 
Oy, Oz, în raport cu. Oz, Oy, Oz, avem 

  

Oz | 0y | Oz îi |. az-+râta=l, 
Oz a d C . () ALBI 2=1, 

a2-+ d2-c2=l. 
Oz 3 b3 Ca | 3 a 5, s 

  

„Oy d | ba C2 
        

Exprimând că Ox, Oy Oz 'sunt perpendiculare două câte 

, | auda + iba eic2=0, 

0) Ia das "t Daba-t-cxcs=0, | 

aaa + Dabi taci =0,. 

___ Aceste nouă cosinusuri directoare, a4,...D3, ca, nu sunt indepen- 
dente, ci sunt legate cu aceste 6 relatii, care sunt distincte, . 

Mai putem găsi alte 6 relaţii între aceste cosinusuri direc-
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Da, toare. Prima şi ultima din relaţiile (9), rezOlvât6 în raport cu“! Za dau 
a : iC: îi. 

MU Daca — Daca bi ai Cala — Cad pi 

e 2 a: aha obez; Crt A+ daba— dada. 
de.unde . Ada apa mn peace e 

E Doi ai (3) -. Pa PE 5 i a _ E 

Daca bata. 020332 cab —asba 

și aplicând, o -proprietate,a rapoartelor egale; avem - --: 

o : 2 7 ÎN Bia 2 ra 

A a d E e, “Va a2-+b2 +a „ri _ 
  bacabace * Casca cab ab Nate daca) Ficaag caca) Faza rash) 

Ţinând seamă de. identitatea, Lagrange, a 

(Does — Bea (Caeta— eg2)P-t (ada BP =(â++ Vâ-t cz e) + 2) 
Ie (azasF-Dab-tpaos), i 

şi. 6. relaţiile. (D şi (9), “cantitatea. de” sub: radicalul . numitorului , 
este egală cu 1, ca și cea de la numătrător. Deci, valoarea. comună 
a rapoartelor (3) este e=-1. : 
=. Se mai poate obţine un raport-egal cu aceste „rapoarte; în- 
mulţind, în (3), ambii termeni ai: primului raport cu ayla al doilea 
<u du la al: treilea; cu e, şi aducând numărătorii Şi numitorii, adică 
- ia , = N pei i 

î.. 

=€   

“Daca Tep) E lezta 800) Penala sd) pi 
şi « cum numărătorul. este egal cu 1, rezultă că > 
(4) au(baca— dac2)A- bu(coda — c3a2) + cs(a2b3 — aab2) =e. 

Egalând raportul (8) cu e, rezultă . “ 

(5) - au =e(Dheg— seo) Da =e(ez03— c3a2), exe etazbs— as), 
şi considerând, alte două ecuaţii din (2), obținem relaţii” anaioage, 
deduse, de altfel, din 6), prin permutări circulare, 

(6)' 1 da Se(Dau 7 di63), b2= (Cadu — €13), co e(aai— abs), 
a3=E(bica—bze,), ba=e(esqa—c, a), C3=E(aba— a2h,). - 

Aşa fiind, să tomilțim primele din relaţiile (5) şi (6) cu au, az, 
avem 

2 24 a2= elau(Baes — dat): + da(Bse, — -bies) + as(bic2— Dac)]= 
e[a,(bac3— Dac2) + Di(azc2— —azc3) +a (azbs — a3b2)] ; 

dar “paranteza cea, mare este tocmai e, după cum se vede din (4). 
„Deci - - 

dai 

5
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a+a+a ==], ai RF ae | al. 

Analog,. arătăm că | 

(7 „a BR =], Erata | 

“De asemenea, înmulţind prima. relație din (5) cu în primele 
"relaţii din (6) cu b şi ba, avem, adunând: i - 

ab -tazba- + data = el (Bes Bac0)-4 + ba(bsei = = ri Ba(bicz — te) 

a “dubi-trazhz-t dal 

In: mod: analog; obţinem Sa - 

Bi d bnepPleii20, eva ext cadă 0. o aa 

  

- Prin urmare,; între. cele '9 cosinusuri. - directoare . ale. triedrului 

Ori: între :care; au: foști relaţiile (1) și 9), 

. - ai Isa op d dia Duba cic2=0, . 
IN Ei ra =13 Catia! baba-k coc3=0, 

AA Free ati + babi-kese = 0, 

xistă relaţiile” (7) şi (' Ni 

   

aterae=l, -  abițaabatasbs=0, 

9). Di - =: - Diet Daca bae3=0,. ci, 

: 2: ca Ț ea, "Can caz z-kozas=0, e - 

Aceste , relaţiuni se„pot. obţine. -fără calcul, deoarece exprimă 
condiţiile de perpendicularitate ale laturilor. triedrului  Ozyz, ale 

cărui muchii au, faţă de triedrul Oua Na cosinusurile directoare 

Oxi), Oy(Bisbsts),- Oz 2(01s2c3). o 

-.Observare=- Am văzut că între cosinusurile directoare (audi e) 
ale muchilor. triedrului „Oixuyizu există:6 relaţii- distincte, (1) şi (9); 

deci, sunt numai trei. dintre aceste 9.cosinusuri directoare suficiente, 

pentru. a determina poziţia u unchilor țriedrului Quiz. “Acesta se 

mai poate vedea și, astfe]. Pentru determinarea poziţii axei : Ox, 

trebue numai qi şi i, căci.c,.este dat. de relaţia - mr +=, 

Pentru determinarea lui Oy, ar trebui tot două cantităţi; dar, cum 

este perpendiculară pe 0,x,, există 0 relaţie între (as, dis e), (az, ba, c2), 

anume da bib2+ec2=0; rămâne că numai una - din cantităţile 
(aa, bo, €2) trebue dată pentru a. determiria pe O... Cum Oz este 

perpendicula:ă pe planul Oxi) pi. poziţia“ sa este determinată în 

spaţiu. _ 

În. rezumat, „pentru, . determinarea  unuli.. tried a în spațiu,
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O,Xiz, trebue 6 cantități, trei care definese poziţia punctului O, 
în spaţiu şi trei care definesc poziţia axelor Oux:, Oy, Oz faţă 

de vechile axe. | . 

195. Formulele de transformare. In cazul axelor perpendicu- 
lare, poziţia "noului triedru O.xyizi este cunoscută faţă de triedru 

Oxyz, dându-se coordonatele (x0,yo,20) ale vârfului O, şi cosinusurile 

. directoare (a, d, ci). (a2. d2c2), 

Zi 15 Zi (aa. ba, c3) ale axelor 0,x, 0, 

- Oz faţă de triedrul Oxyz (de 
! fapt trebue date numai trei din 
aceste. 9 cosinusuri). 

Să însemnăm .(x, y,2) coor- 
donatele unui punct M faţă de 
primul triedru şi (X,,Y4;21) coor: 

/ ai | | donatele aceluiaș punct faţă de 

z 2 M ! 

   
triedrul O,xyuz, (Fig. 296). Fie 

z. O,PQM conturul coordonatelor 
Fig. 290, o lui M în triedrul O,Xuyiza, adică 

0,P=x, PO=y, QM=z. Să proectăm conturul 00,PQM pe Ox. 
Avem 

prOM = prO0-+-prOP+- prPQ + prQM, 

x=3%ot O,Pcos(0,P,0x)+-PQeos(PQ,0x) -+- QMeos(QM,02)= 

» Xok- aicos(0,24,02)+ pi.eos(0, Y102)-+ ancos(0121,02), 

(10) o => 20 424 ay az 
| Proectând pe 0y, Oz, obținem - | 

(1) Y=Yotbiaii-t- Day + baz, 2==20 = csar-t-eayu -T cazu. 
: 4 Relaţiunile (10) şi (11) ne permit a calcula coordonatele (+, 2) 
ale uriui punct în. raport cu sistemul Oxyz, în funcţiune de coor- 
donatele (x,y,z) ale aceluiaș - punct faţă de axele Oa juzi și invers. 

Inmulţind - primele relaţii (10) şi (11) respectiv cu a,b şi 
adunând avem ae 

ME by-tesz=a,20-+ diyo+ cuzoH(ar bre) + 
. | (aaa duba esez)yi + (aaa + iba: cscs)z, 
și ținând seamă de relaţiile (7) și (8), avem 

| = — (uzat Bryo-t cszo)-Faszr + bu y-t ez, 

Yi = — (027o-FDayof caz) -+ da bay “cas, 

213 —(at0-k-Vayo-t cazo)-F age Day -r cas. 
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Se vede. că. m fiind gradul ecuaţii f(,y,2)==0, făcând transformarea, 
dată de formulele! 'schimbării. axelor de „coordonate, . se obține Q.. 

ecuaţie" F(zYizu) de acelaş grad m în Li Y121 

- Cazuri particulare, 19. In cazul translații, adică triedrele Ozyzj 

O,ziyiz.au muchile paralele, unghiurile ce le tac axele Oz, 0 
Oz cu. 0z,0y,0z, sunt respectiv. egale cu (0,900,900), (900,0,900), 
(900%,90%,0), astfel că valorile” 'osinusurilor directoare sunt (1.0.0), 
(0,1 0) (0,0,1), iar formulele de transformare (10) şi (1) devin 

L=20tz Yo z=z0țat: 

20, In cazul rotații, Oi este în O, 20=y0=29=0, iar formu- 
lele de lransformare. sunt . . | i 

. SR oaza ase 
(12) y= best bayi-Fbazi 

3=aZi + Cayi-teszu- 

Iamulţind aceste ecuații respectiv cu ab Gaba02 Gabaea 

și ţinând seamă de (9), avem. 

Xa X-biyt ez, 
Yi > M2X-tbay 4 caz, 

| 21 => 08% 4- Day + caz, | : 
formule care pecmit să se calculeze coordonatele (zu y12) cu au 

torul lui (29,2). 
196. Interpretarea formulelor de transformare, Să considerăm un 

punct M(z,y,2 al unei figuri variabile (deformabile) un lichid, un gaz, etc.) 

Care ocupă la un moment dato 
porțiune a spaţiului. După un 
timp oarecare, tigura va ocupa 
o nouă regiune a spaţiului, Fi, .. 

iar punctul M ocupă o nouă po- - 
ziţie M., de coordonate (24,yr2) 

în figură F, (Fig. 297). Cantităţile 
Zu Yi Zu sunt funcțiuni de &,y, z, 

Z=AZ,YI,5), Y=I(0Y2). 

î : ” 2 =h(2y,2), 

f,9,h tiind tuncţiuni continue de Fie 207, 
Z, y, 3. iar coeticienții. lui x,y,z . 
funcțiuni continue de timpul f. Presupunând că i are o valoare determinată, 

aceste formule permit să arate prin ce operaţiuni geometrice.se poate trece 

de la orice punct M al figurei F la punctul M, al figurei F;, transformata lui F. 
În cazul când formulele de transformare sunt lineare, 

L=totpit-taykrz * 
Yi Vot pat-Q2y-raz, 
=zo-Fpat-aytraz . 
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unde o, Yo 20 Duta, 7 sunt funcțiuni de timpul't: se zice-că avem o deformare. 
omogenă, Un exemplu simplu, este. cazul figurei invariabile,. care variază nu- 
mai ca poziţie şi nu ca-formă şi,unde, pr. qr,...7,. sunt, cosinusuri directoare, 

iar. formulele, de transformare sunt cele. de transformare : a axeloi de coordonate, 

cum este în “cazul nostrii. 

197. Expresiuni' metrice, I.: Se zice” expresiune metrică : 0 _expresiune 

F(zuyuz Zn), care depinde de coordonatele (204, y4,21),...(2n;yn,z ) ale. puncte- 
lor M,,...Mn şi care; îşi: păstrează forma după c o schimbare a exelor de coor- 

donate perpendiculare, : , 

Ri aaa art-bast rasă, 

i ya biXFbaY baz, - 

E a a a ca aaa 
adică 

F(a, Yi Zi ee za, Yn, 2n)=F(Xw Yu, Zi ;..:X șYn, Zn). 

IL. Substituțe ortagonală. să tacem în expresiunea a 2 y-2? substitu- 
ţia lineară 

a 

pa Xaat-asz, E . 
(09) Pb XV baz, 

z= căt coY-tesz, 
Avem 

pf peer (ete) 

! 2XY(a,a2+d.b ateicz)-2Y Z(aaas-t-bzbs-t-escs)--2ZX(asaurţ-bsbu-tcac,), 

Substituţia (3), se zice ortogonală, “dacă 

(4) E AP PA REX YA ZE. 

Trebue deci să avem . - 

za Xe ziar C)-Prz(at-ţ ai zeii ar 

Egalând coeticienţii lui X2, Y2, Z2, XY, YZ, ZX, avem! 

2-0 01, otita d” | | 
(15) OO atit, O—azaa-babacțeaea=0, - a 

Gb, aa tbibitae 0 

Acestea sunt condiţiile necesare şi suficiente -ca trarisformarea "(3) 
să fie ortogonală şi se vede că formulele de transformate: ale axelor de 
coordonate perpendiculare formează o substitujie ortogonală. . 

Inmulţind formulele (13) respectiv cu a,b; az, Ba Ca; Aaa, be ca, avem, 
ținând seamă de (15), 

SIR 

(16) X=a,r-tbiy-eiz, Yagtt-bey-besă, “Za bap.beiz, „ DR 

Care se zice subeiituția inversă 'a-substituţii. ortogonale (13). . 
= Printre: proprietățile Substituţii „ortogonale sunt următoarele, . IE ai 

10, Determinantul og , ră 
Ta a POR Da a 

A= “di di” ba i 

la 'a” a]: 
" este ortogonal, adică. avem relaţiile- (15) 'şi anume suma pătratelor elemente- 

e 

a
a
 

a 
o 
c
a
e
 
a
z



  

- 885 

lor ainiei coloane este egal' cu 7 d Suna “produselor elementelor. „a două - “coloane 
€ste. naclăe, m ca a ae 

:: 20,. Avern: Asti, In: “adevăi, e efectuând! produsul AA, , după- "regula în 
mulțirei determinanților,: şi tinand, seamă: de relaţiile (15), avem 

er
 

  

| ru:o ia 

Pa ate ea [5 oi , ii , 

Ambele semne + şi — sunt posibile, . căci dacă avem o 'substităţie 
ortogonală pentru care A=!, se pot schimba 'semnele elementelor primei 
linii şi substituţia este ortogonală,: pe când A se. schimbă de semn. 

39. Să presupunem, pentru a fixa ideile, A=1. Piecare element-al. bui A 
este egal cu minorul său corespunzător în dezvoltarea, di A. In adevăr, rezol- 
vând ecuaţiile (13) in raport cu X, Y, Z, avem! 

a GQ? ” . . . 

3. | Q2 09 |. 
Da ba 

z+ bd, cc 
Comparând cu prima din relaţiile (16),: “şi observând că A==|, 'avem -identi- 
ficând:. coeficienţii lui 2, g, 2, . 
“: d 

2. ba joi] 
ca Cs |: 

ae aX= | 

      

C3, - Ca: 

4 4 Ga 03 

ba ba 
şi deci proprietatea 'esis invederată., Acestea sunt tocmai relaţiile (5) şi (6) 
ale transiormării axelor: de coordonate. 

49 Substituţia înversă este ortogonală. In adevăr, ridicând la. „pătrat . în 
(16), adunând avem | 

a=|. 

  

„ = 
Cs Ca 

  

  

    

XE V4+P= (ctiattat)e-+(orai i) pHetraraa * 
-Fooy(asbrt-azbt-asbs) +2ys ( Crt iert bea 2rmeertregorteaaa) 

Ţinând seară de (4), trebue să avem, i 

drak =i, abrhisbetas =0, Da 

(7) "00, 7 € Brebacr-tbacs=04 

tdi, i carteartea 0, 
relaţii- care probează că substituiţia- inversă (16) este ortogonală.: 

Observare. Rotaţia axelor de coordonate. perpendiculare este o Substi- 
tujie ortogonală. Am văzut că determinantul' A avea'valoarea 1, Se „poate 
arăta că acest determinant are valoarea ar sau —1, după - cum triedrele 
0zyz, OXYZ: sunt sau nu de acelaş seris.- In, adevăr, să presupunem că de- 
plasăm triedrul tridrepturighiic OXYZ în, jurul lui O; cantităţile abia + ca şi 
deci Şi A variâză în mod continuu: Dar. cum-A nu poate avea de, cât'valoa- 
tea +1, el este. constant, Să facem să Coincidă' OX: 'cu Oz, OY; cu Oy; 
dacă triedrele au acelaş sens, Oz coincide cu Oz.: In” acest caz 'elementele 
diagonalei lui A sunt toaţe: 'egale cu 1 Şi celelalte nule; deci A=1. Dacă cele 
două .triedte _nu -sunt 'de acelaş sens; “după. ce! am adus pe OX şi 'OY peste 
0z şi” Oy; OZ este opus cu: Oz; Elementele daterminantului A: au aceleaşi 
Xalori ca.în cazul precedent, afară de: Co, 'care.este: egal: cu —l; deci, în | 
acest caz, A=—l. 

pe.
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“1, Exemple: de invarianţi -față de rotația axelor perpendiculare 

a02-4- y2422=X24-Y24-Z2, Interpretarea geometrică, este următoarea. Aceste, 

areal sunt egale căci reprezintă respeţtiv pătratul . distanţei, OM, de la 

origina axelor la punctul M, “faţă de axele Ozyz şi OXYZ. - 

20, Pata za z2z = Xa Y Ya tZZa: Avem 

Lit YuYaoț- zuza (a, XkazY ka:Zo(a, X-a Ya-t-asZa) + 

(Bi XrţbsY ba ZO(b XartbaYatba Z)He rĂrţ Ca Y tcaZe Xat-ea Yzt-caZa) 

şi ținând « seamă de relaţiile (5) şi (17), avem 

XX Y V+-Z Ze 

Pentru a interpreta geometric acest invariant, să scriem expresia sub 

iorma : 
| ; , str 2,22 

“ Ezze teizzy OM,10M, cert nartse, _ 

OM,.OM, — Piterthyetzize — E=OM +OM,cos(OMi, OM,). - 
Vatra Voztora 

Această expresie este un invariant față de rotația axelor, fiindcă nu 

depinde de cât de punctul O, şi se 
Ma (ran v2, 22) numeşte produsul geometric al vece 

a torilor OM, OM (Fig. 298). 
M, (220 Vi z) IV. Exemple de expresii metrice, 

10, (zi—aP-r(yi—ya--(zi— za), A- 
ceastă .expresie nu se schimbă faţă 

_de o translație a axelor, 

r=aţa', y=b+y, z=cz, 
. 

      

z      
   y 

3 

  

Fig. 298, „căci 

(2, —20)2-HOy— ya P+Hz 2 =[ta+a)— —(af-z0p)12-HI(6-Fy)—(0-+ 392-+ 

[(e-kz)— — (eta) Haz) 
Relaţia dată se poate scrie , 

(ateu Hate air ta baia, 
Cum fiecare din paranteze sunt invarianţi față de rotația axelor, după 

Cum am văzut, rezultă că întreaga expresie este invariant față de _rotajia 
axelor 

Expresia dată este: deci o expresie metrică, ca: rămănând aceeaş față 
de rotaţie” şi translație. Ea reprezintă distanţa dintre două puncte. 

20, ES(24— 2o)(0s—060)-H ya 0-22 )(z 20) Dezvoltând 
se poate arăta, pe cale algebrică, că este o relaţie metrică, Pentru a inter 
preta geometric rezultatul, să considerăm punctele Mi (a, y,2i), i=12,3, 4 
Expresia dată se poate scrie . 

E=MuMe, M, M, &i- ZaXzi—za-rlyi— —o)(e ovar HaizaXas= 2) — “ 
o MM MM NR 

MIM,.M,M, (ei — atac Hui lra-u-Hei— aa 2 2) „ 
: [zi yae+(z — 202 (Cazi PF Peaz. 

„Dar, considerând . vectorul * MIM,, proecţiile sate pe: axe : sunt
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(2; —22 Vi—Va, 2i—2), Care. sunt parametrii. săi directori, iar cosinusurile 
sale directoare sunt respectiv - | i | 

LaLa : Ă ” - Ya , 

Vera 2 Vaz FII EFG a 
222 i 

Vezi 22 (iz (za za 
Deci, expresia E devine ! - 

EM Ma. MsMcos(M,Mz, MM), 

se vede că este independentă de.origina axelor (translația axelor) şi de ro-: 
taţia axelor, depinde numai de punctele date, este o relaţie metrică între 
cele patru puncte date şi se numeşte produsul geometric al vectorilor M,Mz, 
MaM,.. Cum E este un invariant, rezultă că şi cos(M,Ma, MM) este un in- 
variant, adică unghiurile se pistrează în această transformare. . : 

198. Formulele lui Euler. Am văzut că formulele de transformare, în 
cazul rotajii axelor, având 9. parametrii variabili, între care există 6 relații 
distincte, mai rămân numai trei 

- parametrii varialili - Se poate 
arăta direct „că poziţia noului 

sistem “faţă de primul depinde 
de trei parametrii. In adevăr, fie 
două - triedre . tridreptunghice 
Ozya, .OXYZ, de acelaş sens 
(sensul direct). Vom arâta că 
putem aduce întâiul să coincidă . 
cu al doilea cu ajutorul a trei 
rotații potrivit alese (Fig..299). A. 

Planele 2O0y,XOY se tae X. 
"după dreapta A, pe care alegem , 
semidreapta Oz, astfel că fă- - : „- 
când să se învârtească Oz în jurul lui 'Oz,,.în sensul direct, Oz să ie 
peste OZ, după o rotaţie de un unghiu inferior lui z, 

19 Aşa fiind, să dăm o rotaţie triedului Ozyz în jurul lui Oz, în sen-, 
Sul direct, până Oz coincide cu Oz; Oy va lua atunci poziția Oy. Fie y 

  

  

  

  

Fig. 299, - „na 

„acest unghi de rotaţie, cuprins între 0 şi 27. Formulele. de transformare sunt, 

(18) _ P=ICosy—yiSiny, Y=SinyFy,cosy, a. 

„20, Să dăm o rotaţie triedului Oziyrz, în jurul lui. Oz. în sensul di-' 
"rect, astfel ca Oz să se aplice peste OZ şi fie Oy, noua poziţie a lui Oy. 
Să însemnâm cu 9 acest unghi de rotaţie cuprins între O şi 7, după cele 
ce preced. Formulele de transformare de Ia triedrul Oz, Wz, la triedrul Oz,y,Z, 
sunt ADE E 
(19) LET P=YCos0—Zsind, z=y,sin94+-Zcosa. i) 

3% In fine, să dăm o rotaţie triedului Oz.yaZ în jurul lui OZ, în sen- 
sul direct, astfel ca Oz, să vie peste 0X; "Oy, vine să coincidă cu 0Y,. 
căci cele două triedre sunt de acelaş sens: Fie-g acest .unghi.de rotaţie, cu- 
prins între O şi 2z. Formulele de transformare de la triedrul: OnyZ la: 
'OXYZ sunt NEI i e 
(20) 1, =Ăcosp—Ysing, yz=—Xsingt-Ycosg, Z=Z, 

N. Abramescu — Lecţiuni de Geometrie Analitică. | 22 

1



"838 
Ş - , 

“ Eliminând pe 4, Yu 2 între relaţiile (18), (19), (20), se obţine 

z=(Xcosg—Ysing)cosp—[(Xsing+Ycosg)cosg—Zsinţ]siny, 

y=(Xcosg—Ysing)siny-F-[(Xsing+-Ycose)cose—Zsin0] cosy, 

- 2z=(Xsingt-Ycosg)sino+-Zeose, : 
sau 

z=X(cosgcosy-—-singsinycos6)—Y(singcosy-ț-cosesinycos6)H-Zsinesiny, 

y=—X(cosgsiny-t+-singcosycos6) —Y (singsiny—cosgcosycos0)—Zsinocosy, 

z=—Xsingsin0+-Y cospsin04-Zcosd. 

Acestea sunt formulele lui Fuler. * 

199. Formulele de transformare în cazul axelor oblice. |. Fiind dat 

triedrul Ozyz, să însemnăm, în raport cu axele Ozyz, cu O'(a, 10.20) (Fig. 

z, y 2 300) origina noului triedru 
1 ya? O'x'y'z şi fie (mu Pi), 

  

(02, 2, Pa), . - (7, a, Pa) 

parametrii directori ai axelor 
0'z', O'y, O'z, în raport cu 

Q. axele Ozyz; ni, 7 Pun de ex, 

    
  

respectiv paralel cu planele 

yOz, z0z, 2Oy, ale vectoru- 

lui O'A aşezat pe O'z şi de 
lungime egal cu 1; etc. Fie 

7 :O0PQM, O'P'Q'M contururile 

„Fig 800, coordonatelor, OP=z, PQ=y, 
QM=z, 0'P'=o, P'Q'=y, Q'M'=z, ale punctului M faţă de axele Ozyz, 
'0'2'yz'. Se vede că, dacă proecţia pe Oz, paralel cu planul yOz, a vec- 
torului O'A de lungime 1 este nu, atunci proecţia pe aceeaş axă, tot para“ 

lel cu planul Oz, a vectorului O“P”.de lungime a”, este mr, . 
Proectând pe axele Oz, Oy, Oz, rezultanta OM şi conturul 0OO'P Qi, 

respectiv paralel cu planele yOz, zOz, ZOy,.. avem 

= Point Fay -Finaa, 

Y=Yo ku” Any” Faza, 
229 pa -pay' paz", 

care sunt formulele de transformare ale schimbării axelor în general. 
“Il. Să presupunem că O' este în O (facem numai rotația axelor 

cupe 0) şi să însemnăm cu 1, 4, » unghiurile yOz, zOz, 2Oy ale axe. 
lor Ozyz; île, (7,2), (2',1',2) coordonatele punctului M în raport cu axele 
Ozyz, 0z'y ” şi (Gu, br, co, (a2, Ba, cz), (aa, bs, Cs) cosinușurile (!) directoare 
ale axelor “Or, Oy', Oz”, faţă de axele Ozyz[ai, de ex, este cos(Oz, 0z)]. 
Proectând ortogonal pe. Oz, Oy, Oz contururile OPQM, OP' Q'M ale punc- 
tului M în raport cu axele Ozyz, Oz'4/'2', obţinem 

-ț-ycosrtacosu=at paz A-asa', 
(21) „* OCosrț-y-t-acos=bjar! =l-bay'--b,a', 

- &cosu-t-ycost-z=0c,20 ey'-țesz, 
care sunt formulele de transformare ale schimbărei direcțiunei axelor oblice. 

(9 (a, by c),... sunt coordonatele perpendiculare, în raport cu axele 
Ozyz, ale' extremităților A, B, C ale vectorilor OA, OB, OC, egali cu unic 
tatea luaţi pe Oz, Ov: , Oz”, 

7 sunt proecţiile pe Oz, Oy, Oz,
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Clasificarea suprafeţelor şi liniilor curbe, 

200. O suprafaţă se zice „algebrică, când ecuaţia ei poate Ti 

Ax, y,2)=0, 
unde (x, y, 2) este un polinom; în caz contrar se zice transcendentă. 

[. Condiția necesară şi suficientă ca două ecuații ireductibile 
-algebrice şi întregi, să reprezinte aceeaș suprafață este ca ele să fie 

-de acelaş grad şi coeficienții termenilor asemenea să fie pr oporționali. 

Condiţia este evident suficientă. Să arătăm că este necesară. Să 

presupunem că ecuaţiile f(x.y,2)=0, ș(x,y,2)==0 reprezintă aceeaş 

“spusă sub forma, 

“suprafaţă, f şi q fiind două polinoame. Să tăem suprafeţele prin 

-aceeaș paralelă cu Oz, ale cărei toate punctele au aceeaș abscisă 

„Xo şi aceeaș ordonată yo. Această dreaptă tae suprafaţa în punctele 
ale căror cote sunt date de ecuaţiile f(x0,y0,2)=0, (x0,y0,2)=0. 
Aceste ecuaţii, cu o singură necunoscută, având aceleași rădăcini, 

-au coeficienţii proporţionali ; deci 

AXosYo2)Ag(xo Yu), 
A fiind independent de z, ceea ce putem scrie, căci Xo și Yo sunt 

-arbitrari, 

Pope) ete Y,2 2). 

 Tăind de asemenea suprafeţele cu o paralelă la Oy, apoi cu 

-o paralelă la Ox, se va vedea că A este independent de yși x, 

Prin urmare A este o constantă și deci proprietatea. estă învederată. 
II.. O suprafaţă algebrică de. gradul m este tăiată de o dreaptă 

în m punete cel mult. Să luăm dreapta ca axă Ox și fie f(x,y,2)=0- 
“ecuaţia suprafeţei. Abscisele punctelor de intersecţie ale acestei 

“suprafeţe cu Ox sunt rădăcinile ecuaţii f(x,0,0)=0. Gradul acestei 
„ecuaţii este cel mult egal cu gradul polinomului fix,y,2).. 

III. O suprafaţă algebrieii de gradul m este tăiată de un plan 

-după o curbă algebrică, de gradul m cel mult. Să luăm ca plan x0y 

acest plan și fie fix,y,2)=0 ecuaţia suprafeţei. Secţiunea acestei 

suprafeţe cu planul xOy are ca ecuaţie în raport cu axele 0x, Oy, - 
- Axy,0)=0. Această curbă: algebrică e de un grad cel mult egal cu 

al 'polinomului f(x,y,2).. - 
IV, Se zice că o curbă strâmbă este algebrică, când putem 

face să treacă prin această curbă două. suprafeţe algebrice. Se pot - 

„prezenta, două cazuri. 10. Curba constitue toată. intersecţia celor 
-două suprafeţe ; m şi p însemnând gradele suprafeţelor, un plan 

«oarecare le tae după “curbe plane de gradele m și p, care se tae 
în m.p puncte, Deci, orice plan tae curba strâmbă în m.p puncte ;. 

- hi Di . , . . . . ; i 222
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se, zice că gradul acestei curbe este m.p. 20. Dacă această curbă. 
strâmbă este numai o parte a intersecţii acelor două suprafeţe, un 
plan oarecare o tae în mai puțin de 7n.p puncte. Dacă: numărul: 

punctelor de intersecţie 7 este constant, oricare ar fi planul, se- 

zice că această curbă este de gradul 7. 

Planul şi. dreapta. 

„201. Ecuația planului. Un plan în spaţiu este definit dacă se- 

cunoaște perpendiculara OP, dusă din origină la plan, în mărime: 

ale axelor Oxyz cu perpen- 

  

punct al acestui plan şi OROM. 
Fig. 801. conturul coordonatelor, adică 

n
l
 OR= x, RO=y, QM=z. Să proectăm ortogonal conturul ORQMP: 

pe OP. Avem '* : 

| “prOR-FprRO-+-prONI-+ pritP= prOP,. 

ORcos(OR, OP)--RQcos(RO, 0P)-+ QAIcos(QM, OP)-i-prMP= prOP,. 

xcosa-+-ycosB-l- zcosy—p=0, 

căci prMP= =0, ca fiind perpendiculară pe OP, iar PrOP=p. 
Deci | 

(1) xcsa-F-yeosfi-F-zcosy—p= 0. 

este ecuaţia unui plan a cărui perpendiculară din origină la plan,. 
adică normala la plan, este astfel că axele Oxyz fac. cu această. 

„ normală unghiurile &, f,% și a cărui distanţă de la origină la plan, 
este egală cu p. 

Vedem, deci, că un plan este reprezentat printro ecuație de- 
de gradul întâi în raport cu x,y,z. Invers, să arătăm că. orice- 
ecuaţie de gradul întâi, | 

0). | " AxFBy+C2+D= 0, 

reprezintă u un plan. Pentru aceasta, va trebui să arătăm că accastă. 

și direcţie. In adevăr, dacă. 

se cunose unghiurile : &, f,Y- 

diculara din origină la plan: 

şi lungimea p a acestei per-: 
pendiculare, putem construi: 

punctul P şi ducem în P (Fig.: 

" 801) . planul perpendicular: 
pe OP.. Să'găsim ecuaţia” a-: 
cestui plan. Fie M(x.y,2) un:
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ecuaţie se poate pune sub forma (1), adică se pot determina can- 
“tităţile a, $, Y şi'p în funcţiune de A,B,C,D. - 

Scriind . că ecuaţiile (1) și (2. reprezintă „aceeaș suprafaţă, 
“urmează 3 . 

cosa _ cos 0s7__ —p 
PB Rp 
“In cazul axelor perpendiculare, aplicând o proprietate „cunoscută. a 
"rapoartelor egale, avem 

  

cosa _ cosf cos _ cosy_ 2 |CoSa FC co 1 
A BB Cc Du -+- V A2-FB2+ C2 +- VA2+ B2+ cz 

-de unde 

FNEEFEETCE ERE BEC: 
comp pa D 

VAZFBZPOZ? 7 Ea24 B2p Ca" 
În cazul axelor oblice, însemnănd : cu k valoarea comună a rapoarte- 

“lor 6), avem 
- COSa=HA, coss=kB, cosy=A4C, —p=kD, 

“şi observând relaţiile (10) (No, 188), avem | 

> > i Cosa== uzi — | e —D= 0 —. 
+VFA, BO o O +VFA,B,O) +VF(A,B, C) BC), 

“Se ia semnul“+sau—, astfel ca p să fie pozitiv. - 
- Deci, punctele al& căror coordonate verifică ecuaţia (9), sunt în 

planul a cărui perpendiculară din origină pe el este astfel că, axele 

'Oyxz fac cu această perpendiculară unghiurile a, $, LE iar distanţa 
dela origină la plan este egală cu p. 

Aşa dar, orice ecuaţie, - - -- 

„- E Ax By+ Cz+ D=0, , 

xeprezintă un plan. In cazul axelor perpendiculare, normala, la plan 

(perpendiculara pe acest plan) are cosinusurile directoare egale cu 

A LB Cc 
+ VA BC ! 2 VA2+ B2+ C2" + VA2+ B22 2 ! 

iar parametrii directori ai normalei la plan sunt proporţionali cu 
A, B, C. aa i 

De ex, ecuaţia 20-a 2240 repreziălă un plan perpendieular pe 

5). 

  

  

dreapta ai cărei parametri directori sunt 2 „3, 1 "Ecuația 2 +a =1=0 

reprezintă un plan ce determină” pe ș axe lungimile a, d, c. 

In particular, ra, j=b, z=e, reprezintă rospegliv plane pa- 
a
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ralele cu yOz, z0z, Oy. Ecuațiile -2=0, y=0,.z=0 reprezintă 
respectiv planele y0z,. z0z, zOy. | | | 

Normalele la planele Ax-+By-+- C2 + D=0,A'x+B'y+ C'z4+-D'=0: 
fac cu axele Oxyz unghiuri ale căror cosinusuri date de relaţiile 

(4) sau (5) sunt proporţionale cu A, B, C și A',B', C/. Planele sunt 
paralele, când aceste normale sunt paralele. In cazul axelor. per- 
pendiculare, parametrii directori ai acestor normale fiind propor- 
ționali cu (A, B, C), (A', BC), sunt paralele când (No. 188, 1) 

A B- C 

Apo 
In cazul axelor oblice, trebue cosa=cosa',... şi ţinând seamă de (4), 

avem | - 
- o 2 A 

„VE, BC) +VFABC) 
deci obținem aceleaşi condiţii 

A — 
AB 

  

lt
 _€, =% | 

In cazul axelor perpendiculare, două plane sunt parpendicu-. 
lare, când a , 

AA'+BB'+ CC'=0. 

*202. Ecuațiile dreptei. 1. O. dreaptă e definită de un punct. 
Mo(20, yo, 20) şi direcţia sa, adică parametrii săi directori, a,b, c. 
Un punct M(z, y, 2) al acestei drepte are coordonate de forma (No. 
191, 11) - ” 

| z=2oț-ap, Y=Yotbe, z=z0rep, 
de unde se obţine” . ” 

  

  
  

ad ef 
Așa dar, coordonatele unui punct Oarecare al acestei drepte 

- verifică ecuaţiile 
(6) . PT Y—V0_ 272 

NE a d. e 
care se zic ecuaţiile dreptei date. | 

Egalând primele două rapoarte cu ultimul, se obţine 

L—I0__ 2—29 Y—Yo_ 2—29 

  

  

  

  | a ep o, 
astfel că ecuaţiile dreptei se mai pot serie. 
(7) | I=az+$, y=ya-kă, 

De aci se vede că ecuaţiile unei drepte depind de patru pa- 
„ rametrii variabili, e,By,8.
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Ecuațiile (6) sunt ecuaţiile generale ale umei drepte ce trece prin: 
punctul (20,020), paralelă cu direcția (a,b,c). : 

Relaţiile (7) probează că orice dreaplă este reprez zontată prin 
dou, ecuaţii lineare în rapori cu ruj, sau că o dreaptă, este inter- 

„secția a două plane. 
II. Invers, ecuaţiile (9) 9) 

Az+By4-Cz-+-D= 0, A'z+By+C'24-D'= 

reprezintă o linie dreaptă. Pentru aceasta, va trebui se e dovedi că 
fiind date cantitățile A,B,C,D, A”B',C,D', adică ecuaţiile (8), se pot 
determina coordonatele (20,7/0,20), pe unde trece dreapta, şi para- 

metrii directori (a,b,c) ai direcţii cu care dreapta este paralelă. 
“10, Presupunând AB'—BA'=F0, din ecuaţiile (8) deducem 

__(BC'—CB')z4+-BD'—B'D (A'C—ACz+A'D-—AD' 
— ABBA A'B=BA 

BD'—B'D A'D—AD' 
—AB'=AB'_Y ABBA _ 2-0 
BO—CB7  AC—AC  AB'—BA”" 

care sunt de forma | 

  

de unde 

x 

  

LL 10 272 

o a pi e 

unde . 
BD'—B'D AD—AD' 

207 2Ba7 IAB Ba! 200 
un punct în planul z0y; iar, a, b;c proporţionali cu 

BC'—CB', A'C—AC', AB'—BA'. 

Cantităţile (zoVoszo), (a,b,c) fiind aflate, rezultă că ecuaţiilor 

(8) le :corespunde o dreaptă, sau că ecuaţiile (8) reprezintă o dreaptă. 

90, Dacă AB'—BA'=0,: dar BC'—CB'20, rezolvăm ecuaţiile 

(8) în raport cu y şi z, şi avem 

Si = CD'—DC' „—BD=BD' 
mp Yo BO=CB 7 BOB 
BO=CB7  CA=AG  AB'—BA” 

„_0D'—DC' „_B'D—BD! 
e .__YBC'—CB 7 BC=CP 

„ BO=CB CA'—AC' = 0 , 

relaţii, care probează că ecuaţiilor (8) le corespună, în acest caz, 

CD'—DC' BD-—BD' 
BC'—CB' ' BC'—CB' 

parametrii directori 

  

” sau 

  

un punct 0, ) din planul yOz şi direcţia cu
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BC CB, CA'—AC, 0, 

care se vede că este paralelă cu 0, y (căci proecţia pe Oz, paralel 
cu z0y, a dreptei cu această direcţie este 0). Deci, şi în acest-caz 
ecuaţiile (8) reprezintă o linie dreaptă. 

30. Dacă AB'—BA'=0, BC'—CB'=0, adică 
Da 

A_B_C 
A BC 

ecuaţiile, (8) sunt de forma 

Az-+ By+4+ Cz+D=0, Ao-PBy-02+ -E=0, 
“adică reprezintă. două plane paralele, care se tae dup 0 dreaptă 
aruncată la infinit. 

Deci, în general, “ecuaţiile 

A+ By+Cz4+D= 0, A'z+B'y+-C'z4+-D'=0 
reprezintă o linie dreaptă. In cazul ecuaţiilor 

razi, y=yztă, 
ecuaţiile dreptei se pot scrie 

Fxercițiu, SA se atle cosinusul unghiului dreptelor (axe perpendiculare) 

Lp, y=—a; r=az+b, yez-ţd, 

Ecuațiile dreptelor se pot scrie 

L—p _y—0__s—0 z—b y—d _ i ST = 
vu 0 

  

-|
a 

u Cc. 

Cosinusurile lor directoare sunt | . . e Ccosa=0, cos8=0, Cosy=1; COSa' = — = TVE ITF FL VaFEI * 
Cosy/= i Ia 

Deci 

cosY —cosacosa/-F-cospcosp/-f-cosycosy/ = =. 
VaFEFr 

203. Drepte paralele. Drepte perpendiculare. Dreptele 
LI VW 222 a ya _2—20 

  

WU. d C aa, da „Ca | 

sunt paralele, când au aceeaş direcţie, adică parametrii. direcțori 
proporţionali Me 

WU _ bi _e / 

a2 > ca 

ii
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Dreptele sunt perpendiculare, în cazul axelor perpendiculare, 
când i a | IE 

A2 4 biba+- cic2=0. 

204. Ecuațiile dreptei ce trece prin două punete. Ecuațiile 
„dreptei ce trece prin punctul M,(2c4,z/u2) sunt 

Li Yi, _z=a 

6) | a b e ' 

abc fiind necunoscuţi. Scriind că această dreaptă trece și prin 
Ma(302,%/222), urmează 

    

Xo—i _ Vai _Za—21 
a b e 

adică parametrii directori 'ai dreptei ce trece prin două puncte 

M(cusafusz), M(za,az2), sunt proporționali CU dp —2p, Vp— Up 2824 

) 

Ecuațiile (9) ale dreptei MM devin | Uau o 

aa za RA ti 
Xa—Pi. Va f2—2, 

In particular, ecuaţiile dreptei ce trece prin origină 0, 0, 0) 
şi punctul (p, 17) sunt 

ru 
p-9 . 

Condiţia ca trei punete M,M>,Mz să fie colineare, este ' ca 

punctul Ma să fie pe dreapta MA», adică 

2 

7 

23% Us E, 

DX Vath Z2—2 

205. Distanţa de la un punct la o dreaptă. Pentru a calcula 
distanţa de la punctul Mo(%o, Y0-20,) la dreapta D (axe perpendiculare ) 

“tanţa cerută este MoM. Punctul M' fiind 
N pe' dreapta D, are coordonate de forma 

1 

XX Vi 22 Pi) 

ap. oc? 
   

    

să însemnăm cu M'(x'.7/',2”) piciorul per- 
pendicularei din Mo la D (Fig. 302) dis- 

is Yu 2 
X = Xţap, = dp, z=zkep, Mi ! A 2, 

-p fiind variabil. Pentru a determina valoarea lui p, ce corespunde 
piciorului perpendicularei, să observăm că parametrii directori ai 

" dreptei MoM' sunt 

X— Xp tap—Xo 1' — Vor bp—to 2'—20 area —20 

“2 
e
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Scriind că MoM' este perpendiculară pe D, urmează 

(X'—xo)a-+t (9'—y0)b +-(2'—z0)c=0, 

  

sau (ek ap—Xo)a (pi + de—y)b+ (a + ep—20)e=0, 

„alto 0)-t B(yo—pi)-kelzo— 20) | de unde p= EEE 

Pătratul distanţei de la punctul Mo la dreapta D este deci | 

= (o Pip Piz, 
=> (X0— Xa ap) (yo — dp P-+-(z0—21— cp), 

d =(2o-2009--( yo i) (zi-20P-2pla(aro-20)-b(yo-y)-Fe(zo-zi)-p2(a2-4-82-Fc2). 

Inlocuind pe p cu valoarea sa, obţinem 
b=(2o = 2uP(yo—yPol-(20—z02— IeCur stoe —a dea i so. 

2 (no 7 9-H( 0002 (20 a0P](a2--02-F-c2)- [ale )--0( Yo yotelzo-zP, = EEE aEFE-Fe 
Ținând seamă de identitatea lui Lagrange, expresiunea pă= 

tratului distanței se mai poate serie 

Pa [(yo-ye-(20-20)0]2+- [(zo-z)a- (aro âu)e2-+ [z0-z)8-(yo-vdal?, 
„a2+- 02262 

106. Condiţia ca două drepte să fie în acelaș plan se obţine 
scriind. că acele. drepte, sau au un punct comun la distanţă finită, 
sau sunt paralele. Ecuațiile celor două drepte fiina 

LI Vo __Z—2 22 V-a 222 
| aq d &. da, „Da Ca : 

coordonatele punctului lor comun verifică deodată aceste: ecuaţii. 
Insemnând cu pi şi pa valorile rapoartelor și egalând valorile lui 
2, Y,2 deduse din aceste ecuaţii, urmează 

ZrkFupi=2-F dopa, Yi iei = bopz, Zi -k Cupa 22" 02pa, sau 
(10) aspir — azpo=iz2— ai, bipi — baP2= a — di CPA 0pz—2 

Presupunând că expresiile. DiCa— Cuba C402— iC, aibz—bia2 
nu sunt toate nule, se va putea obține din două din ecuaţiile (10) 
valori pentru pu, p2, pe care întroducându-le în a treia [operaţie “ 
care se mai zice eliminarea lui p,, 2 între ecuaţiile (10), obținem 
condiţia ia | 
i a Ga AX —X2 | 

(1) bi ba yi—Ya2 |=0, 
| a | Cu Ca, -21—zZa2 

care exprimă că dreptele sunt-concurente.
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Dacă bca —C1b2=0, Ca2—aic2=0, a,b2—bd,a2=0, adică dacă | 

parametrii directori sunt proporţionali,- 

aie 
a bo c2? 

dreptele sunt paralele, și condiţia (11) este verificată. Deci, în toate 

cazurile, relaţia (11) este condiţia necesară și suficientă pentru ca, 
dreptele date să fie în acelaș plan. 

Exerciţii. 1) Dreptele 2r7—2—8=—0, a--22—4=0; 3y—z=9, y+3= 

se tae în punctul (4, 3, 0). , 

2). Să se afle condiţia ca dreptele sp r=a34-p, y>tete 

să fie concurente, . 
R. R. AED pir o, — 

SO beraţn 1 inolor ce trece printrun punef dat Mobodoza), 

se obține scriind că ecuaţia generală a planelor sf pi A 

! Ax+By+ Cz4+D=0 ai - 

este verificată de coordonatele punctului Mo, adică 

Axo4+ Byo-t Czo+-D =0, 

Scăzând aceste ecuaţii, se obţine 

A(x—X0)4+-B(y — y0)+- C(z —20)= 0,” 

care este ecuaţia generală a planelor ce tree prin punctul Mo(X0,Y0;20),/ 
aj Aplicații. A) Ecuația planului ce > trece prin origină şi perpendicular e 

dreapta; ff pe poi at 
. Ti __Y—Yi __Zz—z | LA g 2: ce 0 

=, „ —Z a = AA 

este 
az-Fby-pez==0. 

, VA *2). Ecuația planului ce trece prin Mo(2Coyo,20) şi paralel cu planul - 

Aa-tByCe+D=0 este: 

At 0HBiy—yoH-Clz—z0)=0, 

_3) Să se. ducă prin. origină şi punctul (zuyezd), un plan perpendicu- 

lar pe 'planul ar+-by-t-cz-4-d=—0 - 
R. Az+By-4+Cz=0, Act Bypt-Ca20, A+ Bb-LCe=0, . 

z y-z | 

Li Yi “2 =0. 

e db „e 

208. Ecuația. planului ce trece prin trei puncte, M,(22,y12:), 

Ma(202,2>22), Ma(23/3,23). se obţine seriind că ecuaţia generală a 

- A+ By+Cz4+-D=0, 
este verificată, de coordonatele acestor puncte. Deși, 

| | |
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Azi + B+ Ca + D=0, A+ By24+ Cz +D=0, Aa By2+- Cz3+D=0 
Scriind “că” adaste patru ecuaţii lineare nu pot' avea” pentru 

necunoscutele A,B,C,D, valori toate nule, urmează că 

z 9 2-1 

* Yi Za: ] . 
= ]=0, 

Xa Wa 22 l 

Xa. y3 23 1 

„"care este ecuaţia planului căutat. ae - 
_.209.: Condiţia, ca punctele Mp(ae Yi, Zi) 1=1,943,4, să fie în 

acelaș plan 'se obţine scriind că. punctul Mi(3c 20). se află în 
planul M2M3M4, adică i 

A Wu za. d] 

| %2 Va 2 1 =0 _ 

%3 93 23 11| 

în Xa pa za 1 
Aplicație. Fie P,Q,R,S intersecțiile snui patrulater strâmb ABCD cu un plan. Să se demonstreze relația 

PA QBRC SD 

Să luăm ca axe de coordonate, oblice 
(fiindcă nu este vorba de perpendicularitate 
şi distanțe) pe DA ca Oz, DB ca Oy,.DC ca 
„Oz (Fig...303). Să notăm cu A(a,0,0), B(0,8,0), 

„ C(0,0,c) coordonatele punctelor _A,B,C. In- 
semnând cu a, 

Bia AB! BQ _CR . DS pg ti ME i AT AI =, M= PB A QC AM RD ASA” . 
tisa + coordonatele. punctelor P,Q,R,S sunt! 

A dări. i bb c Ma 
(AF ' A), a(o, I-fas” ). R(op, a) (pe ' E) ” 

Scriind că- pânctele P,Q,R,S sunt în acelaş plan, avem : 

  

7 3 

Fig. 303. 

a i bu, 

IFA ERA 0 1 
b „_ Băa 

pa „0 Tofaa I-Făa 1 0. 

, . 0 0 1-Hă3 1 . A 

A 0: 0]
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Dezvoltând acest determinant, se obţine 

MNZAA=, 

A “PA QBRC SD _. sau ( ad AR i) =, PB QC RD SA =. 

210, Intersecţia a două plane.. Fiind date planele 

Ax-+By4 Cz+D=0, At By4+Gz+D'= 0, 
dacă cantităţile 

, 

—BA“; Bo CB', CA'—AC, 

nu sunt toate m atunci putem rezolva ccuaţiile date în raport: 

cu două din: necunoscute și vom avea, de ex., când AB'—BA'+0, 

  

„_BD'—B'D _A'D—AD | 
“ABBA _/ ABBA _. 2-0 E 
BO-—CB -  AC—AC  AB—BA , 

De aci se vede 'că intersecţia acestor plane « este o dreaptă, a. 
cărei parametri directori sunt. 

BO'—CB', CA'—AC, AB'—BA', 
Când AB'—BA'=0, BC'—CB'=0, sau 

A-B_C i 
A? po G? . e 

planele sunt paralele, intersecţia lor este o dreaptă aruncată la infinit. 

In fine când 
A BC D 

ABC D' Ia 
planele sunt confundate şi orice dreaptă a unui plan” aparţine și: 
celuilalt. In toate celelalte cazuri, două plane se tae după o dreaptă - 

„2141. Plane trecând prin intersecţia a două plane. Fascicol 
de plane. Fiind date planele 

(P)= A+ By Czr D= 0, (09 = Are 4+D'=0,. 
ecuaţia 

(12) a(Ax-+By-4-Cz4+-D) + B(Are-B' y+ C'z-+D )=0 

reprezintă, oricare ar fi « și $, un plan'ce trece prin intersecţia: 
plantelor (P) şi (P'”), căci un punct al intersecţii acestor plane: 
are coordonate ce verifică, ecuaţiile planelor (P) şi (P”) şi deci Şi 

o transformare a lor, adică ecuaţia (12). | 
Reciproc, se pot găsi valori pentru a și 8, astfel ca ecuaţia. 

(12) să reprezinte un plan dat oarecare ce trece prin intersecția. 
planelor (P) şi (P'). Un asemenea plan e 'definit prin intersecţia. 

planelor (P) şi (P”) şi încă un punct Mo(xt0,y0,20). Seriind. că planul 

(12) trece prin acest punct, avem
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c(Azo-t-Byot Cao D)-+ B(A'zc- B'yot CD!) =, 
Va fi destul a lua | 

a = A'xo4ţ- B'yo+-C'24+D', B=—(Azot Byoţ-Cz-+-D), 

pentru ca ecuaţia (19) să reprezinte , planul definit de Mo(40,e;20) 
___şi de intersecţia planelor (P).și (P”), | - 

Dacă planele (P) (P') 'sunt' paralele, ecuaţia (12) reprezintă 
toate planele paralele cu direcţia, lor comună. In fine, dacă planele 
(P) şi (P') sunt confundate, planul (12) se confundă el însuşi cu. 
aceste plane. | A - 

« "Afară de acest ultim caz, se zice că ecuaţia (12) reprezintă 
un fascicol linear de plane, Această ecuaţie nu conţine de cât un 

singur parametru EA și se poate scrie 

A+ By Cz-+D-FA(A'z+ B'y4-C'z+-D')==0, 
In general, când ecuaţia unui plan are coeficienţii săi funcțiuni 

liniare de un parametru variabil A, 

(AAA + (B+-AB)y-+-(C-+-AC)24-D+-1D'=0, 

înseamnă că planul reprezentat de această ecuaţie trece. printr'o 
dreaptă fixă, intersecţia, planelor ”. Di 

Ax By+- C2+D=0, A'a-+B'y+-C'z4+-D'=0, 
sau rămâne paralel la un plan fix. | 

212. Ecuația planului paralel cu două drepte., Pentru ca 
planul ” 

(3) Aaa) + By ya) +: C(z—20)=0 
să fie paralel cu dreptele de parametrii directori (aubuci), (a2,bzc2), 

„trebue ca normala la plan să fie perpendiculară pe ambele drepte 
adică 

(14) Aa,+Bb, +Ce.=0, Aa>-+ Bba-+ Cc2=0. 

Dacă, dreptele nu sunt paralele, adică dacă parametrii direc- 
tori nu sunt proporţionali, din ecuaţiile (14) se pot deduce valori 
proporţionale pentru A, B, C, | | Da: 
i A B___ C. 

| biCa— bac, -C402— C2Q ab>—b,a2 , 

astfel că parametrii directori ai normalei la planul cerut sunt 
bila bal, Cia2—Ca, bz—a2b,. Ecuația planului căutat este 

(buca—cub2)(x— 0) + (Cu a2— aic2)(y—y0)-+-(asb2— bia2)(2—20)=0, |



  a 
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-sau, sub formă de determinant, eliminând pe A, B, C între ecuaţiile, 

418) şi (4), 
Lo yo z—20 

aa ba Ca 

| 213. Intersecţia a trei plane, Fiind Qate planele 

(15) _ (PJZA+By+-Ca-+-D=0, (P'SA'z-+B'y--C'z+-D'=0, 
| (Pr) Aro-By-FCrz-+-Dr=0, 

pentru o vedea, dacă au unul sau mai multe puncte de intersecţie, 
trebue să discutăm sistemul (15) în raport cu x,y,z. 

10, Dacă determinantul 

LA B C|, 
A=| AB C|=20,.. 

A” p” GC” | 

  

sistemul (15) are o soluţie unică, cele trei plane au un singur punei 
de intersecţie. 

20, Dacă A=0, să presupunem că este. cel puţin un minor 

de primul ordin diferit de zero, de ex. 

A B 
A B 20. 

    

Pe aceasta îl putem lua ca determinant principal al sistemu-. 

lui. Rezolvând primele două ecuaţii în raport cu și %, şi înlo- 
cuind în a treia, trebue să avem determinantul caracteristic, 

LA B D.: | 

A= A! B' p* =0. 

” A” BD” 

Dacă A.=0, sistemul. este compatibil, ecuaţia a treia este. o con- 

secință a primelor două. Planele trec prin aceeaș dreaptă D de 

intersecţie a. planelor (P) şi (P'). Dacă A, 20, sistemul nu ecom- 
patibil, nici un punct al dreptei D nu este în planul (P”), dreapta 
D-este paralelă -cu planul (P”), cele trei plane sunt paralele cu 
-aceeaș dreaptă, 

30, Toţi minorii iui A sunt nuli. Să presupunem A=0. Sco- 
ţând pe din prima ecuaţie şi înlocuind în celelalte, obţinem de- 

terminanţii caracteristici, | 

PA a AD 
A! D' > Îi A” D” 

ar 

    

N
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Dacă 5'==0, 5”=0, sistemul e compatibil, ecuaţiile se reduc: 
la una singură, planele sunt confundate. 

Dacă n'avem în acelaș timp 3'=0, 57=0, orice sistem de 
soluţii ale primei ecuaţii nu verifică cel puţin una din celelalte; 

planele date sunt paralele între ele. 
Deci, trei plane pot avea următoarele poziţii; pot : avea un 

punet comun (fac un triedru); pot fi paralele cu o dreaptă (fac o 
prizmă); tree prin aceeaș dreaptă; sunt paralele ; confundate. 

Condiţia necesară şi suficientă ca trei plane P=0, P'=—0, P"=0 să treacă. 
prin aceeaș dreaptă. este ca să existe irei coeficienți 3, XX", astfel în cât să, 
avem identic - 

AP-PA'P'-A+-A"P”=0, 

Condiţia este necesară, căci, dacă planul P” trece prin intersecţia 
planelor P şi P', ecuaţia planului “P” se poate pune sub forma aP+8P'=0, 
şi atunci rezultă identitatea , 

aP-+-gP? =P", AP-F-A' P'+ ! A"Pr==0, 

Condiţia este suficientă, căci dacă avem identitatea APA p —FA"P"=0, 
atunci, presupunând X"=F0, avem | 

p”=.- A, p— "aP+-Bp”, 

7 

a, 8 îiind constante. Deci, al treilea plan având ca ecuaţie aP-+-gP'=0, trece 
prin intersecţia planelor P şi P'. 

21d. Ecuația planelor ce trec prin intersecţia a trei plane, Reţea li- 
neară de plane. Fiind date planele P=0, P'=0, P"=0, ecuaţia 

AP-+-I'P'+ , X"Pr—0, | ăi | EI 

unde N, Iu sunt constante arbitrare, reprezintă un n plan ce trece prin in-, 
tersecţia planelor P. P',P”, căci această ecuaţie este verificata de. coordo- 
natele punctelor comune planelor P,P',P”. 

Invers, orice plan, 11, ce trece prin intersecţia planelor P, P', P”, poate 
fi reprezentat prinir'o ecuaţie, de forma XP-FyP” -A"P”=0. In adevăr, dacă 

'planele se, tae întrun punct S, un plan „Ce: trece prin intersecţia planelor 
P,P',P” este cunoscut, dacă mai. trece încă prin două puncte Mueyiszi), 
M,(22y222), nu în linie dreaptă cu S, adică : 

APP, "PP, "=0, APA-FXP, "p, "=0, 

unde e Pica Byr-GartD,..: p P2"==A "+ B"y4-C"z+D”, Mia 
Din aceste ecuaţii se pot deduce valori proporjionale pentru A, XV, 

A Y XV? 
P/P, 725, BT Pr PPP Pe P2—bu'Pz" 

afară de cazul când vreunul sau toţi numitorii sunt nuli, adică 

„ 

/ 

PP _P ; 
P, "P, 7 P, D777" 

„Dacă am avea, de ex, numai “ 
N i PP _Py. | 

pp Pi pp Pe 2 3 bă
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aceasta ar însemna că punctele Mdzuyez0, Ala 2(2Ca2) se găsesc pe dreapta comună a planelor P=0, P'=0, ceea ce nu are'loc, căci am spus că pun- 
ctele MM, nu sunt în linie dreaptă cu $. 

Dacă am avea în fine de odată : 

BEE, Bar 
Pe = P2? P, E PT! în 

atunci înseamnă că punctele M, şi M, se găsesc pe dreapta comună plane- lor P şi P', de o parte, P şi P” de alta, sau, că planele P,P',P” au o 
dreaptă. comună, 

Aşa dar, dacă planele P,P',P” n'au o dreaptă comună, orice plan ce - 
trece prin intersecţia lor se poate reprezenta cu o ecuaţie de forma 

„AP-AFAP'-AP''==0, 
care, se zice, că reprezintă o rețea lineară de plane. Dacă planelg P,P',P”?: 
au o dreaptă comună, reţeaua de plane se reduce la un fascicol “de plane 

- Aplicaţii. 1) Să se cerceteze aşezarea planelor 

2Fy—2=5, —ce-F3yF2z=1, Sorăy=i1. 

R Trec prin aceeaş dreaptă, căci 

22-hy 05) H(ae-P3y-ţr22—00-A3Făpi 1)=0, 
2 se consideră pe Oz, În Oz respectiv punctele: A, B,C, astiel că, 

: 1 

Da tos og 2 const 
Să se atate că oral 4 ABC trece printe ai punet x. 

R. OA=1, OB, OC=», Lp =, pr 22120; 

Pe y—3+ 2 - 1=0, italy. Pale 23 : trec prin 
intersecţia Blanelor r—z =0, „Y—2=0, z—a=0, punctul z=y=z=a, | 

215. Condiţia ea patru plane să fie concurente. Insemnând 
cu (+,y,2) coordonatele punctului comun „planelor | & 

A:x+Biy+Cz+D; =0, =, 2, 3, 4 33 

condiţia ca aceste plane să fie concurente, se obţine scriind că 
aceste patru ecuaţii « sunt. verificate de aceleași valori ale lui Xy,z; 
deci 

A BC p, 

A Bo Ca Dl 
A3 Ba Ca Da , 

A Bi C, D, 

Condiţia ca planele P; =0, 4=1,9,3,4, să fie concurente, se 
poate exprima şi altfel. In adevăr, dacă planele P„P2,Pa,P4 sunt! 
concurente, urmează că ecuaţia Planulai P, este de forma 

N. _Abramescu. — Lecţiuni e Sometrie Analitică, | | 23
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AP, <- pPa-t-yPs=0, 

adică a Pup Pat vPoekPa, 

sau 2 Pu + d2P2+k AaPa-t- MP0. 

Deci, ducă patru plane P,, P2, Pa, P4 sunt concurente, urmează 

că există patru numere A,Az,Ă3;4+, astfel ca identitatea precedentă 

să, fi verificată. i 

Această, condiţie este şi suficientă. In adevăr, coordonatele 

“punctului comun planelor P,, P2, Pa verifică ecuaţiile acestor plane 

şi de oarece avem identitatea AP + A2P2-t-ăsPa-t-A4P4==0, urmează 

că şi P4=0, adică şi planul P4 trece prin punctul de intersecţie al 

planelor P,, Pz, Pa sau că planele P,, P2, P3, P4 sunt concurente. 
Aplicaţii. 1) Să se arate că planele duse prin mijlocul fiecărei muchii ale 

unui tetracdru şi perpendiculare pe aceste muchii, sunt concurente. Insemnând 

cu Ai(4yi2i), i=1, 2,3,4, ecuaţiile planelor duse perpendicular pe mijlocul 

lui ALA, AzĂs, AsÂs AA, sunt 

PZ(20—0, (202 H2y yd ya)-H(2z— zi— 2,)(21—23)=0, 

P=(22—x—(2—z)-H(2y— rs —yys—y-F(2z—zi—z(zi— 20) =0, 

Se vede că Pr--P:t-Pa-ţ-P+=0, 
2), Să se scrie ecuația planului ce trece prin punctele (utju2u), (203493;22) 

şi prin punctul de intersecție al planelor L=0, M=0, N=—0. Insemnând cu 
Li, Mu N. La, M,, N ceeace devin primii membri ai ecuaţiilor planelor 

când se înlocuesc (,y, 2) cu (i, yu i), (40, y2, 22), avem 

NL <FuM N =0, 

ALetauM Fo =0, , 4 

    

„N oa AEEENE N 
«deci ecuaţia planului se obţine eliminând 1, u, v, adică . - 

| LUN 
L MM N |=0. 
La M, N 

zei Perpendiculara comună la două drepte (Axe perpen-. 
aiculare). Fie D, şi D2 

XR Yi 22 Xa Ya 222 

ud, CL” 2 ba ca 
Dacă, prin: punctul (2c,yy2) al dreptei D, se duce o dreaptă 

paralelă cu Dz, se obţine planul P, a cărui normală are parametrii 
directori 

Dica — bac, Ci2—C204, Aba — az. 

Se știe că perpendiculara comună a dreptelor D, și D, se 
obține la intersecţia planelor duse prin D, şi Dz, respectiv perpen- 
diculare pe planul P. Să seriem ecuaţiile acestor plane. Un plan 

î- - 2
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ce' trece prin D,, conţine întâi punctul (24,yu;zi), are „deci o ecuaţie 
de forma , 
(16). „A a)-tB(y— +: C(e—a)= o. 
Pentru : a exprima că conţine pe D,, cum deja am scris că conţine 
un punct al: lui D,, € destul a serie că normală 'la plan este per- 
pendiculară pe D,, adică 
(17) , Aa -+Bb, +Ce =0. 

Să scriem că planul este perpendicular pe P; deci 

(18) N - A(Duez— daci) + B(ova2 — caas)-+ C(aubz — a2hi) =0. 

Eliminând pe A, B, C între ecuâţiile (16), (17), (18), ecuaţia, 
planului dus prin D,, perpendicular pe P, este 

ai Y— Vi z—2a: 

(19) | 4 | W Ă a |=0. 

bea bac, es—ez0 Aba — adi 
"In mod analog, ecuaţia planului.dus prin Dz, perpendicular 

pe P, este a 
| - Va Ya 2—22 m 
(20) a> b> - Co =0. i 

: Dica — bei esdta—cou ubz—a2bi i 
Ecuațiile (19) și (20) sunt ecuaţiile perpendicularei comune 

dreptelor D, şi Da. | " 
Exemplu. Să se atle ecuaţiile -perpendicularei comune dreptelor 

ZI = =0. y= == Zi; 0=0, y=map. 

” Parametrii directori 'ai acestor drepte sunt (a, d, c), (0,2, 1). Observând 
că (i- Yp 20) şi (2, y2, 22) sunt respectiv (0, 0, 0) şi (0, , 0), ecuaţiile (19) şi 
(20) ale perpendicularei comune sunt 

ze y a 
a 8 [i 

b—me —a am 

Z :y—p 

0 mol 

b —me —a an 

=0, =0, 

    

  

  

217. Raportul anarmonic al unui fascicol de patru plane. 
Fiind date patru plane, care trec prin aceeaș dreaptă, se zice ra: 
portul anarmonic al acestor patru plane raportul anarmonie format 
de punctele de intersecţie -al acestor plane cu o dreaptă oarecare, . 
Ecuațiile planelor fiind * 

P-LAP' =0, î=1,2, 3; 4, 

"jar dreapta. fiind definită de punctele M,(24,yu2,): Ma(2c2,y2 22), 'coor- 
. 23* 

4
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donatele punctelor N; de intersecţie ale acestor plane cu această 

dreaptă sunt | | | a 

(0) 2 Wiokhiya Zpiza e PurAiPa i=1284, 
pa > hu pa 0 Parabe 
P.= Ax + By + Czi4+-D, P=A'a Bta +D, ... -- 

Raportul anarmonie al acestor patru puncte este dat de. 

N. N3 „ N2Na 
Ni Na" N2N4 N 

şi înlocuind expresiunile acestor vectori. în. funcţiune de coordona- 
tele extremităților, avem pentru acest raport | 

pa bi, ps ha 
pa bi Pa pa | 

Deci, raportul anarmonic al fascicolului format de patru plane 
este constant. ” ! 

Când planele formează un fascicol armonie, avem 

    

= const 

Ha Thu Paza 

babi "pa —p2 
In particular fiind date planele P=0, P'=0, planele P+AP'=0, 

P—AP'=0, sunt 'conjugate armonie în raport cu primele plane. 
218. Distunţa de la un punct la un plan 1. Fiind dat un plan 

Me (o, Yo 25) (21) Ax+By+Cz4+-D=0, 

am văzut (No 201) că ecuația 
acestui plan se poate pune sub 
forma, 

xcos& -+- pcosB-+- acosy —p=0, 

p fiind lungimea: perpendicula- 

rei OP din origină la plan și 
&P,Y unghiurile acestei drepte: 

, „cu axele 0x,0y,Oz, date în ca- 
zul axelor perpendiculare, de relaţiile (4) (No. 201). 

  

Fig. 304. 

      

__A | B -_c (22)  cosa= » COSB=R—— a, COS N AVAB! VAZFBECE Cos + VA2FBFCE ! 

pb 
| VAB” 

iar în cazul axelor oblice de relaţiile (5) (No. 201). 
Să ne propunem a afla distanța” de la, punctul Mo(aco, yo;20) la. 

planul (21). Insemnând cu O piciorul perpendicularei din Mg la
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„să considerăm. punctul M de intersecţie: al: | 
pianului (P) cu dreapta M,M2 (Fig. 305). Co- _.- 

(93) 30 Ada uta zu kiz 
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plan (Fig. 304), distanța de la M, la plan este măsurată cu lun- 
gimeu QMo=d. Fie ORSM, conturul coordonatelor lui Mo. Avem 

prOP+ prPQ + prQMo=prOR + prRS-prSMlo. 

Proectând ortogonal pe axa OP, obţinem 

ai D+d=xycosa + yocosB-F-zpcosy, i 
de unde SE - 
- d= xocosa +- pycos8 + 2gcosy—p: 

In cazul axelor perpendiculare, înlocuind pe cos, cosf, cosy, 
—p cu valorile lor (92), distanța. este dată de relaţia 

MIRI __Azo+- Byo + Cao+ D , 

. + VA2+ B2+C2 

Şi se va lua semnul + sau —, după cum expresiunea Aso Byo-t C294+D 
este pozitivă sau negativă. pm 

IL. Semnul expresiunei Ax+ By Ce+D. Fiind date pnnetele 
Mc y21), Ma( (2, y2,22) şi planul (P), - 

Ax By+02+D= 0, 

  

   
ordonatele unui punct al dreptei M IN fiind M,. 
de forma 

  

1-FA IFA LA aul, Fig. 395. 
Dacă acest punct este în planul (P), rezultă 

A -F data pyit AY2 , n Zictkăza 
  A Beto Fă +D=0, 

de unde. 

| a At By Caz + D 

(24) | = — Aaa By Caz D ? 
expresiune care dă raportul în care planul (P) împarte segmentul M M2, 

Dacă dreapta M,M2 este paralelă cu planul (P), atunci punc- 
tul M de intersecţie al acestei drepte cu planul este aruncat la 
infinit, una din coordonatele sale (93) este infin'tă, ceea ce ars loe 
când 4 —l]. Dar, când punctul M este la infinit pe M,Mz, atunci 
MM:MM:= —L. Deci, expresiunea (24) dă, în toate cazurile, - ra= 
portul în care planul (P) împarte segmentul M,M>. 

Dacă punctele M, și M2 sunt de aceeaş parte a planului (P), 
raportul M.M:NN2=A este negativ, şi deci, din (24), rezultă că 

Azi + Byi+-Ca4+D >0, 

Axa + By2+Cz2+FD 
-
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adică expresiunile Ax, +Byi+-Ca4+-D, Axz+By2+Cz22+D au ace- 

laş semn. Dacă M, şi M2 sunt de o parte şi de alta a planului (P), 
3=MM:MM2 este pozitiv și deci, din (24) 

Aa FB Ca + D <0 

! Aa+Bya+ Ca4+D : 

adică Aai-t+ By Cz4+-D, Aa2+By24+C2+D au semne contrarii. 
Prin urmare, planul Ax+By-+Cz+D=0, împarte spaţiul în 

două regiuni, într'una expresiunea Ax-+-By+C2z+D are un semn, în 
cealaltă regiune, semn contrar (pe plan expresiunea este zero). Sem- 
nul acestei expresii în regiunea unde este origina axelor, se stabi-. 
leşte. înlocuind coordonatele originii în ecuâţia planului. 

„ALL Aplicații, 40, Să se afle distanţa de la origină la planul 22—3y— 2=6- 
(axe perpendiculare). _ a 

6 * ă - 1... R.7> 7 a | 1 

„2% Plane bisectoare, Fiind date planele (axe perpendiculare) 
i  Aa-+By+C24+-D=0, A'z-+B'p-ţ-C'z4+-D'=0, . 
exprimând că distanţele de la punctul (,y,z) la. aceste plane sunt egale. 
se obţine - 

AztBy+t-C2+D LL A'Z+B'yA-C'z+D' î. 
| VA2-FBELC: VA'ZȚB=PC: ! | 

ecuaţia planelor bisectoare ale unghiului format de cele două plane date- 
Exemplu. Să se atle bisectorul interior al unghiului format de planele - 

r-y-es=1, 2a-ky-t-z=1, Construind aceste plane, ele tae axele în punctele. 
A(I,0,0), B(0,1,0), €00,0,1); D(1-, 0,0), B, C, Ecuația planelor bisectoare. 
este , Ti _ ina 

z+y-z=l = 209 UZ Ci d 

Va — Ye i Cazi | 
sau La A E DA 

V2 (ky-z—1)F(2z-ty-kz—1)=0, ati 
Pentru a determina semnul care corespunde bisectorului interior, săi : - 

observăm că acest plan tae axa Oz între A şi D, deci, rezultatele substi-- 
tuirii în primul membru al ecuaţii primului bisector a coordonatelor puncte- 
lor A şi D, trebue să fie de semne contrare. Substituind coordonatele punc=. | _ it 
telor A(1,0,0), p(-, 0, 0), rezultatele sunt respectiv +1, 2 (2) <0.. 

Deci, trebue a lua semnul + înaintea radicalului, pentru ca rezultatele să.. 
fie de semne contrarii, iar ecuaţia bisectorului interior este 

, V2 (0-ty-bz—0)F2a0-py-pz—1=0. „o 
39, Să se afle distanţele de la origină la planele proectante ale drep— 

tei (axe perpendiculare) - 
za = Yy—b = Ze, 

: P NE Q r | 

R. Ecuațiile planelor sunt ES = ID „II 270 ze 2-a 3 = = 
aa pp p 

  

  

pe—ar 
Distanţele sunt respectiv 

Vp+ra? 
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40, Să se afle locul punctelor egal depărtate de două puncte date (axe 

perpenciculare). 

R. (a, 8,c), (—a,--b, —c). Ecuația locului este planul ax-t-by-ţrez=0. 

se, Fiind date punctele A; (i, yi, zi), i=1,2,3, să se afle coordonatele 

unui punct al planului definit de aceste trei puncte. - 

R. Se scriu coordonatele unui punct P ce înparte A.A, în raportul > 

apoi coordonatele lui M ce înparte pe AP în raportul 4 şi sunt de forma 

u(I-FA)tepatztapă  ArteteAa Cata 

(I-FA)-Faripa) 2000? uz 1 

A sr Xa fiind trei parametrii variabili. 

6), Să se afle cea mai scurtă distanţă (axe perpendiculare) a , dreptelor 

z ==7; 7=7= 2=0, y=mztp 

R. Este distanţa de la origină la planul dus prin dreapta de parametrii 
directori (0, n, 1) şi paralel cu dreapta de parametrii directori (a, d, c). Ecua- 

ţia acestui plan fiind (B—mo)z—ay-tamz-tap=0, cea mai scurtă distanţă este 

A. 
V(o—mefraină) 

7). Fiind dat un plan Az-+-By-+-C2+-D=0, şi un punct M(o, Yo, 20), să 
se afle coordonatele punctului M'(”, y”, 2") simetricul lui M, în raport cu 
planul P (axe perpendiculare). 

R. Se va scrie că MM! este perpendiculară pe plan şi că mijlocul lui 
MM” este în planul P. 

Le Wa 22 ATi, pi-ktio cec ZE p=0, 
N o 2 2 2 ) A B Cc" 

r'=otAp, y'—yotBp, 2'=z+-Cp şi introducându-le în a doua ecuaţie, 

2 — 2Ae-FBya-Czk-D) so a 2lAtto-t Buet-Czo+D) 
Po TABERE 0 ABC 0: 
8). Să se aile coordonatele simetricului M'(, y”, 2) ale punctului 

Mao(20, 70, 20) în raport cu dreapta (axe perpendiculare) . - 

) 

  

LTD VE, 
. a b.. c 

» R. MoM' perpendiculară pe dreaptă şi mijlocul ei pe: dreapta dată 

z'-+a i 2/-1-20 | gta tea tt, 
aa —aco)H-blay'—yo)-ko(2'-—20)=0, = 5 = =p   

a 

o psp Eres), = —ap0p--2ap, «+. 

9), Se consideră sistemul (S) de plane, reprezentate de ecuaţia 
pâ-t3p20-t- 3-20, unde pu este un parametru variabil. Fie (M) planul 

acestui sistem, pentru care parametrul u are valoarea particulară m; prin - 

fiecare punct A al planului (M) trec alte două plane (M”) şi (M') ale sis- 
temului (S), altele de cât planul (M); îie u” şi u”” valorile parametrului pu re- 

“ lative la aceste două plane. Să se afle, în planul (M), locul punctelor A, 

astiel ca: planele (M”) şi (M”) să fie perpendiculare (axe perpendiculare).
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PI R. Ecuația planului (M) este (1) m-âma--3myrz= 0. Divizând pe 
VE+3mz4-3uy-tz) cu (u—m), ecuaţia ce dă valorile lui m şi pu”, este 
peur m)-r-3y-t-3ma--m=0, pu =—(324-m); up =—3, y+3marem?, 

Planele (M”) şi (M'*) sunt perpendiculare, când 1.1-4-3py” „373 12, 3p''2=—0, 
Locul lui A(, y,z) este reprezentat de ecuaţiile (D şi 1A-9(3y-3maţ-m?) 

-FO(3y-F3mae--m2)=0, Sau, ţinând seamă de (), avem Iyrămzr-- m — =: 
şi locul lui A sunt dreptele Pr 3m?0-ţ-3myA-2=0, 922—9uz-ţ-m2=0, 

219. Volumul unui tetraedri. Orientarea amai triedru. Să 
considerăm triedrul OM,M2M3 obţinut unind origina O cu punctele 
- - Ma (a ts20,- Ma(ac2, 222), Ma(4:3,Y3,23), în ordi- 

nea indicată (Fig. 306). Acest triedru este. de 
Ma acelaș sens cu.-un alt triedru OM! +M2M3, după 

cum punctele M, și Ma, Yizi >) sunt de aceeaș 
/- - parte a feţei OM2M3, sau: de o' parte şi de 

alta. 

Fig. a06, 3 Ecuația planului OMMz, fiind 
xyz 1 

az i 2 | Je 2 =0, 

da Ya za 1] 
| 0 0 0 1 

sau a . a 
x.y a 

2 „Ya 22 =0,.. 

3 Ya 23 

(223 — dy) + (22 — 2342) + toys — 2ay2)= 0, 
punctele M,(xX4y, 2) şi -M! ((XpYu.2) sunt de aceeaș parte a feţei 
OM2M3, sau de o parte și de alta, după cum rezultatele substituirei 
a lui. (92): “cu. (x,y). 2 , Y-3) adică - 

    

. Pi Xa i 2 

aviatica ag) pe -t Zu(X2y32X3y2)=|2 ya “zal, 
Xa Ya 23 o xyz 

au SO) Mea) Z(x2y3-39y2)== x yi za . 

Xa Ya 23 au acâlaş semn, sau' semne contrarii. Deci. triearele; OM 1M2Mg şi . OM,AM sunt de acelaş sens, dacă expresiunile OMA EATA au acâlaş semn. e
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„= “In mod analog, 'triedrele Osirzu, şi tomul, au. acelaș sens, 
-dacă expresiunile e 

, E 7 , Ă a po 

: XP "Za ! XP Za 
, | LII , po 

OM MzMa = X2 Y2 Z>: > OM MAM3 — Xa Ya - 23 

X3 Ya -23 | Xa Ya 23 ă au acelaș semn. , „i 
In fine, triedrele OM,M,M, și OM,M,M, au acelaş sens, dacă 

expresiunile «MMM, -- -.-- a 

| zid zi 
MMA = 2, y, z, 

| 2 Y 2 
au acelaș semn. o LL 

Să luăm pentru M,M.M, punctele aşezaţe pe axele 0x,0y,02,. 
la unitatea de distanță; atunci coordonatele acestor puncte sunt 
(1,0,0), (0,1;0), (0,0,1) și deci COMM L aa 

Deci pentruca triedrul OM,M2Ma să fie de acelaş sens cu acel 
al axelor- Oxya(sens direct), trebue şi e de ajuns ca expresiunea 

i Wi 2 | 

"Xa Wa. Za 

Xa 3 28 

_ OM MMs= 

să fie pozitivă, | 
Observare, Am văzut la sbimbarea sistemului 'de referințe (No. 194) 

că dacă triedrul nou este Oz, yiZ şi dacă axele sale perpendiculare au co- 
sinusurile directoare (a,buc,), (2,Bac2), (a3,baca), „atunci avem -[formula (4), 
No. 194]. si ! 

«& ba pi Da Li 

Ga ba Ca [au bela —bsca)bu(caaa—csaz)-ter(a,ba—asb,)=e. 

Ga ba Ca , | . a 
Dar, primul membru al acestei expresii este tocmai câtimea MAM, 

unde Mi(apbuc), Ma(aa,bac2), Ma(asbacs), O0.M=O0.M2=0,M,=1. Deci. această 
expresie are semnul + sau —, după cum triedrul O,MM,.M,, sau Oizwyiz, 
are acelaș sens cu triedrul direct Ozyz, sau au sensuri contrarii. Aşa dar, 
câtimea €, cu care este egală această expresie, are în formulele de trans- 
formare (No. 194) valoatea <-l sau —t (€2=—1), după cum triedrul Oizuyiz, 
are acelaş sens direct ca şi Ozyz, sau sens contrar. 

Volumul unei tetraedru (axe perpendiculare). Vom numi va= 
loarea. algebrică a volumului tetraedrului OM, MM numărul a cărui 
valoare absolută măsoară volumul şi al-cărui semn este--sau—, 
după cum triedrul OMM2M3 este de acelaș sens cu triedrul Oxya 
sau de sensuri contrarii. De



vb 

Sa considerăm mai întâi tetraedrul  OM,M2Mz, Mala, Pi 20 

ii, 2,3, Volumele algebrice ale tetracdrelor OM, MM, OM, MzMa, 

stau între ele ca distanțele algebrice ale punctelor M, şi M, la baza 

comună OMzM3. Planul OMzMa având ecuaţia 

ep li _ 
1! vy 3 

va a Se li 
l==0, 2 92 -2 =0, 

3 93 Z3 1 | +3 

| 3 93 23 , 
0 0 

distanțele punctelor Mufe ae M(acyzi) la acest plan, sunt res- 

pectiv 

  

ir | 

2 n 2 | 

ia 23 | 
23 + = vars) - 

MMM 
ăi Vu, 233 i (cara Zara (aaa) 

o MaMs 

E | (ue 3—: za)? (cara ri23) 

si: uzza tt (e 732332 (22752 

col az OM Mata oi MM 
vol ala O MzM3 ca MaA 

In mod analoa 

velalz OMMaMa MMA, votata OM, IMM MMM, 
i o. "i 

velale OM Ma 2 MMA, 7 volale OMAAI MAAT 
De tinde, prin inmnitţire, 

Deci 

Xa 

ul 
Xa Da ai 

ret ate OM MMM Xa 3 za 
aa OMA MAAT EA N 

x, y, = 

x y, | 

SĂ i “ pe Ox, Mp, M, pe Oz, astfel ca OM'= 
: 1 

PM n... - “sue, i 
t u. i A vas Oa le e „az  



şi deci 

* 
a
 

o
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ya 4 
pp zi 
Ya 2|=1. 
y a 

3 “3 

Di Ph 2 

voLalg OM MM = 2 Va zale 

Ta Ya 23 

Să considerăm acum un tetraedru oarecare M, MMM, M4z, 

Yi21,i=1, 2, 3, 4. Pentru a calcula volumul acestui tetraedru, să 
dăm o translație axelor, luând noua origine 0 în M,; atunci 

coordonatele punctelor Mz, Ma, M4 devin Ma(z2—2, V2—Yw 22—2), 

Ma(23—2 Y3—Yyw Z3—20, Ma(za— i Vs 23—20). 
Am văzut că valoarea algebrică a tetraedrului O'M2MaM4, sau 

M,M2M3M,, este determinantul : - - 

Di Va 22 

g| 23% - Vs 23—â 

LD Va 24—2 

care, după proprietăţi cunoscute, se poate pune sub forma 

+ 

dm wa 1 

2 ya 2 | 

%X3 ya 23 1 

XC Va 24 1 

a
l
=
 

Volumul tetraedrului M,M2M3Ma este. valoarea absolută a de- 
terminantului A, Volumul algebric al acestui tetraedru este un nu-: 

măr a cărui valoare absolută măsoară volumul său şi al cărui 

semn este-+sau—, după cum triedrul M,Mz, Mi Ma, MM, este de 

acelaș sens cu triedrul Oxyz sau de sens contrar. 
220. Suprafaţa unui triunghi (axe perpendiculare). Să con- . 

siderăm triunghiul M,M2Mz, M “x,y 2), î=1,2, 3,a cărui proeecţie 
pe planul z0y este MMM, Ă 

algebrică a triunghiului VU MM3, un număr a cărui valoare abso- 

lută este măsura suprafeţei sale, având semnul-t+- sau—, după cum 
triedrul OM,M=M> este direct sau nu. 

Aria algebrică a proecţii M, N, M, „a triunghiului M;M2Ms pe 

planul z0y, este 

M, (ai yu 0) î=1,2,8. Să numim arie
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]., . 

3. X2 Ya, |: 

Za 3. ] 

In mod analog se găsese uriile proecţiilor pe planele' yOz, 
z0x, ale triunghiului din spaţiu M,MoMa-: | 

Să găsim acum relația dintre: ariile. unui triunghi ABC din 
| | spațiu şi a proecții ABC! (Fig. 307) a acestui 

triunghi pe un plan ce face cu acela al tri- 
unghiului ABC unghiul a. Ducând: înălţimea 
CH a triunghiului ABC, se vede, după teor&ma 
celor -trei perpenditulare, că C'H este per- 

„.B ” pendiculară pe- AB, iar ubghiul' C'HC: este 
Fig. 807...» egal. cu- &.-Avem. N a : a. o 

aria ABO/=AB.CH = AB.Cicosa= (aria BOeosa. | 
Deci aria proecţii pe un plan P a unui triunghi ABC, ce are 

o latură AB paralelă cu planul de proecţie P, este egală cu pro- 
„5. „dusul dintre aria triunghiului din spaţiu 

Şi cosinusul. unghiului ce-l face planul 
triunghiului din spaţiu cu planul de pro- 
ecţie. a 

» Să considerăm acum un triunghi oare- 
care în spaţiu ABC şi fie AB'C proeeţia 

“lui pe un plan ce trece prin A şi face 
eu! acela al triunghiului ABC unghiul « 

-- (Fig. 808). Fie AE intersecţia planelor 
ABC, AB'C', E intersecţia dreptelor B'C' şi BC. Avem * | 
= "- aria AB'C'=aria AEC'— aria AEB', 
aria A B'C'=(aria AEC) cosz-(aria AEB)cosz = (aria AEC-aria AEB) cosa, 

“aria AB'C'=(aria ABO)cosa, 
Deci, aria proecții unui, triunghi pe ua plan este egali cu Dro- 

    

Fig. 308, 

dusul arii triunghiului din spaţia prin cosinusul unghiului format 
de planul triunghiului din spaţiu cu planul de proecțiune: 

= Aşa fiind, să însemnăm cu S S,, S,, Sz ariile triunghiului din 
spaţiu şi ale proecţiunilor acestui triunghi pe planele - yOz, z0x, 

„XOy, Fie cosa, cosf, cos, cosinusurile directoare ale normalei la 
planul triunghiului din spaţiu. - Unghiul axei Oz cu normala la planul triunghiului din spaţiu este tocmai unghiul format de planul x0p 
cu planul triunghiului din spaţiu. Deci ] 

“.    
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E e „„Sz=Scosy,. 
“In mod:analog,-. .: -... aa 

= Scosz, S, =Seosf,. ::: 
De unde a pa 5 

Sat Sr S2> S2(cos2a + c0523 + cos2y), a 

S2=S2+4- SS, | 

adică, pătratul arii unui triunghiu din spațiu este egal cu suma pă- 
ratelor ariilor procețininilor triunghiului dat pe cele trei plane de 
coordonate. 

Să considerăm acum triunghiul Mu M2,M3, Mix, Ya, 20), = 12,8% y 
ariile. proecţiilor acestui triunghi pe planele x0y, „Oz, 20x, sunt 
respectiv - 

  

Xp: 1 , . W 2 1 Ii Zi -X 1 

Sz=- X2 Y2 | : Sa Ya .Za 1-1, Sy= ZX l 
| Ya 1 Ya 2 1 23 Xa 1 

Deci, înlocuind în relaţia de mâi sus, avem 

XP l2 paza 12 |z xl P 

Xa Ya 1 v+ Ya Za ||+| 22 x2 1 

Xa ya 1 | Ya 2 | Za X3 | 
„relaţie care dă suprafaţa unui triunghi în funcţiune de coordonatele: 
vârfurilor, 

Observare, " Obţineam aceleaşi rezultate, dacă defineam supra- 
faţa triunghiului MM2M3 ca jumătatea produsului dintre lungimea 
segmentului M=M3 şi distanţa de la M, la M2Mz. 

  
150 

9 

    

„Exerciţii 

„A) Ce reprezintă ecuaţia 2e0-t-3y-taz+-1=0 2 - 

R. Un fascicol de plane ce trec, prin dreapta 274+-3y-+-1=0, z=0. | 
'2) Să se scrie ecuaţia planului ce trece” prin origină şi intersecţia pla- 

nelor Az+By+-Cz4+-D=0, A'z+B'y-+-C'z4+D'=0. 
R. (AD'—A'D)z+-(BD'—B'D)y--(CD'— C'D)z=0. 
3) Să se scrie ecuaţia planului dus prin punctul (0,,yuz) şi intersecţia 

planelor (PAZ By+-C2+D=0, (P')=A'e+B'y-l-C'z-4+-D'=—0, 

R.p: =Br, PE=AerHByrk-Ca-HD, P/=A'zFB'yeO'zetD'; 
4) Sa se scrie ecuaţiile planelor duse prin intersecţia a două plane şi 

respectiv perpendiculare pe: fiecare din ele. 

e R. (A MADAT(GB - MB )B-+-(C—aC')c= 0, (A— A A'+-(B—MB')B'4- 
(C-aC)C'=0 e E 

Ecuațiile planelor sunt ! : E aa
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(Az+By-t-Cz-F-D(AA'+-BB'--CC')—(A2-+-B24-C2)(A'a-+-B'y-ţ-C'z++-D'), 
(Az-H-By4+Cz4-D)A'24+-B'2-+C'2)=(AA'+-BB'4+CC(A'z4-B'y4-C'z-4-D”). 

5) Care e condiţia ca planele 

a—cy—bz=0, y—az—cx=0, z—br—ay=0 

să treacă prin aceeaş dreaptă, 

R. Se scrie că ecuaţiile o ey—bzhulyaz-cc) z—bz—ay=0 
reprezintă acelaş plan; se obține | , 

1-a = aa ==a, erb:teoabe=i, 

„___6) Să.se scrie ecuaţia planului dus prin punctul (1,2, —1) şi dreapta 
20 —2--1=0, 3y4-22—2=0, 

R. Planul căutat e de forma 22—2-+1-+4(3y4-22—2)=0.' Se scrie câ 
trece prin punctul (1,2, —1); 3=—2, ecuaţia planului este 20 —6y—52z-4+5=0. 

7) Să se atle ecuaţia planului dus prin Oz, paralel cu dreapta z— 
-az—p=0, y—bz—9=0. 

R. Planul e de forma y—Az=0. Scrlind că normala la plan (0, 1,—) 

este perpendiculară pe dreapta AZ, ta avem 0.,a-4-1.b—1.1—0, 

A=b, y=bz. 

Elemente de la infinit. Coordonate omogene. 

221. Coordonatele omogene ale unui punct. M(x,y,2) fiind 
un punct din spaţiu, sistemul de valori XWZT, care verifică ecu- 
aţiile : 

se zie coordonatele omogene ale lui M. 
Coordonatele omogene ale punctului 

N 

X=Xo+ap, Y=Yot dp, Z=29+ cp, 

al dreptei de parametrii directori abc, pot fi 

x Au se , ve , Ze , D= 1 
—_—7 

astfel că, dacă punctul se depărtează la infinit pe dreapta (D), are 
coordonatele omogene DR : 

(a, ?,c,0). | 
| Ecuația 'planului în coordonate omogene este. 

i . e AX+BY+CZ+DT= 0, : ” 
iar T=0. reprezintă, în coordonate omogene, planul de la infinit, 
Ecuațiile 

: AX+BY+-CZ=0, A2-+ B2+ C2=+0, T=0 0, 
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reprezintă o dreaptă; o numim dreapta de la infinit a planuiui 

AX + BY+CZ+DT=0. 
Cu. ajutorul acestor noi noțiuni, enunţurile relative la inter- 

secţiile dreptelor și planelor sa extind și în cazul când sunt para- 

lele. De ex, planele parulele 

Ax4-By-+Cz+4+D=0, Ax+-By + Cz4-D'=0, D-ED', 

au, în coordonate omogene, ecuaţiile: 

AX+BY+CZ+DT=0, AX+BY+-CZ+D'T=0, 
Aceste plane au. comună dreapta de la infinit a planului. 

i AX-+-BY--0Z=0, 
În cazul a trei plane, ele au un punct comun, sau o dreaptă * 

comună, sau, în fine, sunt. confundate și anume: 19. planele for- 

mează un triedru, au un punct comun la distanţă finită; 20 for- 
mează o prizmă triunghiulară, punctul comun la infinit pe muchii ; 

30 planele tree prin aceeaș dreaptă la distanţă finită; 40 planele 
sunt paralele, au o dreaptă comună la infinit; 50 planele sunt con- 

fundate. a 
222, Coordonatele unui punct care divide un segment întrun 

xaport dat Fie M(x,y,2) coordonatele carteziene ale unui punct M, 
ce împarte segmentul MM, M,(xu„Yusz), M2(X2,Y2,22), în raportul 
M,M:MN>=A. Am văzut că aceste coordonate sunt 

__XutAX2 pi-rya: „zu Az2 
Ia WTA 29 IA 

Fie acum (XuYuZuTi), (X2YaZaT2),  (XY,ZTD) coordonatele 

omogene ale punctelor M.,M2,M3; avem 

ae Xa 

- a „hi AT 

  

Punând aa =p, avem 
| Taz 

_Xit nX2 pr bĂz = Z, buza 
| Tula? Turku ? Tula 2 

de unde urmează că un sistem de coordonate omogene ale .punc- 

tului M sunt | | 

  

Xa pX2 Vit pia, Za pla TiteTa 

". Coordonatele conjugatului armonie, N al lui M, în raport. cu 

a, şi M2, sunt 

X—pX2, Yi —pYa n —uZa Ti—pTz.
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Punctele: a SE : 
run Yi pY2 Zi-FuZa, Ti Ta 

Ă | ” Xtp'Xa Yi p'Yz, Zith'Za Ti + p'To, | 
„sunt conjugate armonic, în raport cu punctele M, și M2, câna 
p-trp'=0, , 

Importanţa întrebuințări eoordonatelor omogene s'a 'văzut 
când. am studiat geometria plană. 

Elemente imaginare. 

223. Diipă cum am văzut că sunt puncte imaginare ca inter- 
secţia a două curbe, tot astfel, sunt curbe imaginare ca intersecţia 
a două suprafețe. De ex., sfera cu centrul în origină și raza R, 
are ecuaţia x2-+ y2++-22==R3; planul z=2R nu tae sfera după o curbă 
reală, totuşi ecuaţiile - a a 

: X2-+-y24-22=R2, z=2R, | 
m 

Sau = 

$ X2+y2=—R2, z=2R, 
reprezintă o curbă. pe care o vom numi-curbă imaginară.. Spre a ne convinge de neexistența ei, e destul a observa că, ecuaţia X2<4- y2= —R2 este absurdă, căci nu se poate ca o sumă de. două pătrate să fie negativă, fâră-ca x şi -y să fie cantităţi complexe. Prin analogie, o curbă sau o suprafață o vom numi imagi-. nară, când în ecuaţiile lor întră cantităţi complexe. 

224 Elemente izotrope. Distanţa dintre două puncte M,(x,,yuz), Ma(X2 V222) fiind (Xa X22+(y— Y2)2-r (zi —z22), vom zice că dis- tanța dintre aceste două puncte este nulă, când parametrii direc.-, tori, a==X — xz, b= yi— ya CZ 22 ai dreptei ce unește cele două puncte, verifică relaţia 
| Q2-- 02-+-c2= 0," , 

O astiel de direcțiune' se: zice izotropă şi se obsearvă, că după o schimabre de coordonate rectarigulare, din cauza conser= vărei formei distanţei, ea va rămâne tot izotropă. Intre noii para- metri directori (a, d, e) vom avea aceeaș relaţie ai+-b-ke2=0, 
Prin fiecare 'punct al spaţiului trec o infinitate de drepte izo- irope ; cele care trec prin origină au ecuaţiile | , 

a 
. 

a = Za rit 205 
coordonatele unui punct (+, >, 2) al uneia diri aceste drepte verifică | relaţia 

22 2.4320, 

a
g
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iar conul format de aceste drepte, reprezentat de „ecuaţia prece- 
dentă, se zice con. izotrop. a 

„Ecuația unei sfere fiind 

(60209 —02H(o=p=B2, 
făcând-o omogenă, avem 

„AZ y2-tz2—2i(ap-F by ez)-b(02- 02. c2— R2)2=0, 
Luând intersecţia acestei sfere cu planul de la infinit, 4=0, 

se obţine un cerc, , 
X2 + 9/24-22=0, t=0, 

care este şi intersecția conului izotrop 224-424-22=0, cu planul de 
Ja infinit t=0 Acest cere, prin care tree toate sferele din spaţiu, 
se zice cercul imagina» de la infinit. Acest cere mai este și inter- 
secţia planului de la infinit cu sfera -cu centrul: în origină și raza, 
zero, X2-+- y2-ţ+-22=0, ia | a 

- 225. Elemente reale în lesătură ca elemente imaginare ŞI imaginar 
conjugate. 10. Să considerăm două puncte imaginar conjugate, M şi M”, ale 
căror coordonate sunt M(a;-țiaz, B-Fiba, etica), M'(a—iaz, br—iba, Cica). 
Dreapta care uneşte aceste puncte are ecuaţiile 

  

z—a=ia, a—biiba. B—a—ic, = Ț = 7 Ț = TD artizz—(a—îa,) — bi-tribz—(b.-2,) erkies—(eu— ic)? "sau „ | a] 
Zzias 19 diiba BC ica 

CR ba: 

Egalând primele rapoarte şi ultimele două, apoi adăopând î fiecărui | raport, avem 'după simplificări (2—a06,=(y—di)az, (y— dea =(2—c0ba, 

Lo Vb __2—a sau 
a bt, Cc 

„ceea ce probează că dreapia ce unește două punele imaginar conjugale este 
reali. Se vede că această dreaptă trece prin punctul (a, buc.) şi este pa- 
ralelă cu direcția (az, b,, c,). , a | 

20. Dacă un punct imaginar (a-l-ia', Vivi, e-bic”) 'este pe o curbă sau . 
suprafață algebrică, reprezentată de ecuaţii cu coeficienți reali, atunci şi Punc= 
bad imaginar conjugat (a—ia', b—ib', c—ic”) se află pe aceenș curbă sau supra» 
față. Demonstrația este analoagă ca în geometria plană, a 

Dacă, din contră, punztul M descrie o linie.sau o suprafață ale căror 
ecuaţii conţin coeficienţi imaginari, „punctul M”, imaginar conjugat, descrie o. 
linie sau o suprafaţă, zisă imaginar conjugată cu prima. Astfel, dacă punc- 
tul AL este în planul imaginar i a 

AX+BY+-CZ+DT=0, 
punctul M' se află în planul . | 

. „A'X+B'Z+OCZ+D'T=0, 

ai cărui coeticienți sunt conjugaji corespondenţilor săi din prima ecuaţie. 
Acest plan se zice imaginar conjugat cu primul, . E 

W. Abranmescu — Lecţiuni de Geometrie, Analitică. - 24
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3%, Considerând fascicolul linear determinat de cele două plane pre- 
-cedente, (A-FAAX-H(B--AB')Y (CA C)Z-HD--AD)T=0, 

se vede că conţine două plane reale corespunzătoare valorilor 1A=1,a=—i. 

Astiel că dreapta de intersecție a două plane imaginar conjugate este reală, 

Coordonate tetracdrice,. 

226. Să considerăm patru funcțiuni lineare şi omogene X, Y,Z.T de 

«coordonatele carteziene omogene &, y, z,t, ale-unui punct, 

X=at+by-bes+dit, 

1 - Var-biy-tozs-tăat, 

€ ) , Z=—a3%-+bay-lresz-+kdat, 

Tar biy-eyz-t-dit, , 

pe care să le presupunem linear independente, adică între care nu există o 
relaţie de gradul întâi, de forma AX-FazY-aaZ-HuT=0, xi fiind constante, 
Dacă se cunosc valorile expresiunilor X, Y, Z, T pentru un punct M(a,y,z,i), 
formulele precedente ne dau valori pentru coordonatele omogene z,y,z,t 
ale punctului M “ 

Z=—AX+BY+C,Z+DIT, 

YAzĂ+BYA+CZ+D,T, 

2=AzĂ-L BaY-+-CaZ+DaT, 

i =AĂX+BYACZ+DT. 

Se pot deci considera X, Y,Z, T ca un sistem de coordonate omogene, pro- 
prii pentru a determina un punct în spaţiu. - 

Funcţiunile X. Y, Z; T fiind linear independente, ecuaţiile 

ad, yes z--d,t=—0, Y=az-tbay-t-caz-Fdat=0, 

Zass bay-kcaz-+dat=0, T=aszt-biy-Fesz-tdt=—0 

reprezintă patru plane, neavând toate nici un punct comun, care formează 
- deci un tetraedru. Acest tetraedru se zice tetraedru de referință. Cantităţile 
X, Y,Z, T, corespunzătoare unui punct M, se zic coordonatele tetraedrice ale 
punctului M şi sunt funcțiuni lineare de coordonatele omogene ale punctu- 
lui M. Cum z,y,2,t sunt cunoscute afară de un factor constant, coordona- 
tele tetraedrice X, Y, Z, T sunt cunoscute. afară de un factor constant, 

Tetraedrul de referință poate avea unul sau mai multe văriuri la in- 
finit, De ex., dacă tetraedrul de referinţă este format de planele de coordo.- 
nate yOz, 20z, zOy şi planul de la infinit, ecuaţiile acestor feţe sunt res- 
pectiv 2=0, y=0, z=0, 1=0; cum în membrii al doilea .ai ecuaţiilor (1) 

(2) 

sunt primii membri ai ecuaţiilor] acestor plane, formulele (1) devin X=a : 
Y=y, Z=z, T=t, unde %,Y,2,t sunt coordonatele carteziene “omogene ale 
punctului considerat, După cum se vede, sistemul de coordonate carteziene este un caz foarte particular al sistemului de coordonate tetraedrice, când 
tetraedrul de referinţă are trei din vârfurile sale aruncate la infinit. 

Din expresiunile (1), se vede că X,Y, Z, T, coordonatele tetraedrice 
ale unui punct M, sunt proporţionale respectiv cu distanţele punctului M la feţele tetraedrului de referinţă.
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Cunoaşterea tetraedrului de referinţă riu este suficientă pentru defini- 
Tea coordonatelor tetraedrice. In adevăr, din relaţiile (1) se vede că fiind 
dat tetraedrul' de referință, adică ecuaţiile fejelor sale, at--bey-tez-hil==0 , 
A3P-bay-Fesz-Făt=0. a0f-bay-esz-kd,t=0, AyP--biy-Foszhdy=0, coordo- 
natele tetraedrice pot îi X, Y,Z,T, sau aX,bY,cZ,dT,a,b,c,d fiind factori 
constanţi, căci, dacă ecuaţiile fețelor tetraedrului de referință sunt X=0, 
"Y=—0, Z=0, T=0, aceste feje pot avea şi ecuațiile cX=0, VY=0, cZ=0, 
dT=0, de oarece a,b,c,d sunt diferiți de zero. Deci, dacă un sistem de 
"coordonate tetraedrice sunt X, Y, Z, T, atunci luând sistemul de coordonate 
tetraedrice aX, bY, cZ, dI, a,b, c, d fiind constante, tetraedrul de referinţă ră- 
“mâne acelaş. . 

Observând relaţiile (2), se vede că (A, A., A, A) sunt coordonatele, 
"omogene ale vâriului Y=—Z=—T=0 al tetraedrului de referință; de asemenea 
“(Bu BB, B3), (C,, C, G, Ci), (Di, Da, Di, Di) sunt coordonatele omogene res- 
pectiv ale vârturilor tetraedrului de referinţă X=Z=T=)9, X=Y=T= 0 
X=Y=Z=0. | 

Presupunând că toate: aceste vârturi sunt la distanţă finită şi punând 

(3) AsăX=a, B:Y=8, CiZ=, DiT=s, 

A a, Bia Ci Di | A, Iv B =Ia c, =I3, d, = 

Az B2 C D2 
* 4 ului —— —— —— (4) A; Yu B; Ya C, Ya BD; Yi 

As 7 Bs Ca D+ 
| A, 72» B, 2 Cc, 23 D, Zu 

“formulele (2) devin | 

| E DFBZerbyrstăta 
t ah 

(5) | Y 0 YrFBYataystăyi 
a aFePră 
| 2 aZikBzZatyZstă24 , 

î a-+rB-+ută 

„Aceste expresiuni definesc coordonatele carteziene ate centrului de greu- 

tate a patru masss a, 8, y, 5, aşezate respectiv îa v îrturile (2, y,,2Z0, (02, 2, 22) 

“(Ca Ya, 23), (Cs, yu 2.) ale tetraedrului de referinţă, Deci, punctul de coordo- 

'nate tetracdrice (X, Y, Z, T) este centrul de greutate a patru masse AX, B+Y, 

-C+Z, D4T, aşezate respectiv în vârturile tetraedrului de referinţă. 

Făcând în formulele (3) As=—Bi=Ci=D;, coordonatele tetraedrice 

„X, Y, Z, T devin coordonatele (a, 8,y, 5), numite coordonatele baricentrice ale 

lui Afobius (1827). 

Ecuația planului de la infinit în coordonate tetraedrice este t=—0, adică 

| AX-FBY-LCAZ-+-D.T=0, 
"O ecuaţie omogenă şi de gradul m în raport cu coordonatele omogene 

carteziene z, y,2,t reprezentând o suprataţă de ordinul m, să înlocuim pe 

-2,Y, 2,t cu valorile lor (2) în funcţie de coordonatele tetraedrice X, Y,Z,T, 

-Se obţine o ecuaţie omogenă şi de gradul " în raport cu X,Y,Z,T, care re- 
„prezintă deci, o suprafaţă de ordinul m în coordonate tetraedrice. 

24% e -
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" Aplicaţie. Fiind date punctele A, B, C, D, se consideră respectiv pe AB, DC, 
BC, AD, punctele P, Q,R, S astfel ca AP:PB=DQ: QC=A, AS:SD=BR: RC=u 
Să se arate că dreptele PQ şi SR se tae în M, astfel ca PM: MQ=a SM:MR=p, 
In adevăr, să luăm tetraedrul ABCD de referinţă, A(1,0,0,0), B(0,1,0.0), C(0, 0 0), 
D(0,0,0, D, coordonatele punctelor sunt P(1,4,0 0), Q(0,0,,1), R(0,1,4,0), S(1,0,0,p). 
Un punct M al dreptei PQ, astfel ca PM:MQ=a, are coordonatele M(I Aaa); 
un punct [N al dreptei SR, asttel ca SN:NR=g, are coordonatele N(I+8.8,n). 
Pentru ca dreptele PQ şi SR să se tace, trebue ca să existe valori pentru. 
a şi 8, astie] ca punetele M şi N să se contunde, adică să aibă coordona- 
tele proporţionale, a 

a 1 8 Bu un 

de unde N=B, a=u. Deci, , dreptele PQ şi SR se tae in M, astfel ca AP:PB=: 
DQ: QC=SM:MR=A, AS: SD= BR: RC=PM: MQ=p 

7 

Sfera. 

227. Ecuația sierei (Axe perpendiculare). Am văzut că 

(r—a0)24-(y—0)2+ (2—c=R2 

reprezintă o sferă eu centrul în punctul (a, d,  €,) şi raza R. Ecuația. 
sferei. este de forma - 

12 2 2— daz — 2by — dez + 02.4 12++ c2— R2=0, 

și este cea mai simplă dintre ecuaţiile suprafeţelor de ordinul al 
doilea, 
23,2) E AAA” 22--2By2<ţ-2B'2a0--2Brae zy-r2Ca+-2c praCr2 D= 0.. 

Pentru ca această ecuaţie să reprezinte deci o sferă, trebue ca. 

_ A=A'=A”, B=B'=B"=0, 

Ecuația generală devine” | 

AZ y2422)-F20-F9C%y + 90724 D=0, 
care se poate serio 

Pr 

Pip arata 2 pad =0, 

de unde ; se deduce pentru coordonatele contrului sferei și a razei, 
| C _C! re 2 , LIPĂ (3-9), poz 02, CE, Cr_2. A'TA A A2' A2 A2 A 

Dacă C2-ţ- C'2-C2—AD<0, sfera se zice imaginară. 
Ecuația generală a sferei este- deci 

2-92 22— dap — 2by —9ez d=0. 

N
 

N
 

I
I
I
 
O
I



373 

228. Secţiunea plană a unei sfere. Să luăm ca plan z0y 
planul dat şi ca axă Oz, dreapta dusă prin centrul sferei perpen- 

-diculară pe acest plan. Ecuația sferei este 

2-4 924 (z—d=R2, 

d fiind distanţa centrului sferei la planul secant. Ecuația secţiunei 
cu planul zOy, raportată la Oz și Oy, este 

Ap, 

reprezintă, un cere real, imaginar, sau de rază nulă, după cum I>B, 

d<R, d=R, 
229. Intersecţia a două sfere. “Ecuațiile sferelor fiind 

(1) (Si) 02-92 22— 2ayx—9huqy —2ez4 d, =0, 

(S2) 222-b-9j2-ţ 22— dap —9baqj —9eoz-t+-d2=0, 

punctele de intersecţie au coordonate ce verifică aceste două ecuaţii, 

sau prima și diferenţa, lor, 

(2) ——2(a—a2)e+-2(bi—bo)y-2ler—co)ztrdz—di=0. 

Deci, o parte a curbei de intersecţie a sferelor este cercul 

obţinut la intersecţia uneia din sfere cu planul (2). Luând cu origină “ 
centrul celei mai mari din cele două sfere și ca axă Oz linia centre- 

lor, se vede (ca la geometria plană) că cercul de “intersecţie este 
real numai dacă distanţa centrelor este cuprinsă între diferența și 

suma razelor. 
, Aceste sfere mai au în comun și cercul imaginar de la infinit 

(No. 224). 
230. Puterea unui punct faţă de o sferă. Beuaţia, unei sfere 

fiind 
Ay 0) yp2 4 22 — Da — 2by —2ez-+ d= 0, 

să ducem prin punctul Mo(0,70,2a) dreapta de cosinusuri directoare 
os, cos$, cosy; un punct al acestei drepte are coordonatele 

o peosa, 1J04- pcosB, z+ peosy, p= Mol. 

Valorile lui p, corespunzătoare punctelor de intersecţie ale 

sferei eu această dreaptă, sunt date de. 

i | fi(ro+ peosa, 704 peosă, '2o+ pcosy)=0, 

sau, după reduceri, de 

g2-+- 2p[izo — a)cosar--(yJa—5)cosp + (29 — e cosy] + f(zto;4/os20) =0. 
Deci, o dreaptă tae în general o sferă în două puncte. In- 

semnând cu -M' şi M” aceste puncte, avem
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| MoM'.MoM''= p'p"'= f(zo,1/0;20) = const, 

şi care nu depinde de direcţia dreptei dusă prin Mg. Acest produs 
constant se zice puterea punctului Mo(2c0.1/0;20) în raport cu sfera 
şi este egal cu rezultatul înlocuirei în ecuaţia sferei a coordonate- 
lor curente. (2,72). cu acelea, ale punctului Mo(2%0,2/0>20). 

281. Planul radical a două sfere este locul punctelor care 
au puteri egale faţă de cele două sfere şi are ecuaţia 

„CEI a2—2a0—2byy— Zet =a?- 2-20 2ap0—2by — 20,2+-d,, 

sau Pa 2(a — da)r-t 2(0, — Doy 2(e, — c2)z+ da — di =0, 

care se obţine scăzând ecuaţiile celor două sfere. Planul radical. 
conţine cercul comun al sferelor. | | 

232. Axul radical al trei sfere este locul punctelor ce au. 
puteri egale . faţă de cele trei sfere și are ecuaţiile Si=S2= Sa, 
S1=0, S2=0, S3=0 fiind ecuaţiile celor trei sfere. Se vede că acest. 
loc este o dreaptă, care este intersecţia planelor radicale S,=Sz, 
S2==53, Ss==S., ale celor trei sfere, luate două câte două. Această 
dreaptă se zice axul radical al celor trei sfere. Se vede că planele: 
radicale a trei sfere, luate două câte două, trec prin aceeaș dreaptă, 
axul radical al celor trei sfere. | 

233. Centru radical a patru sfere este punctul care are 
puteri egale faţă de cele patru sfere și coordonatele sale sunt date | 
de următoarele trei ecuaţii Si = Sa2= S3=S4. Acest punet este in- 
tersecţia a axelor radicale ale celor patru sfere, luate câte trei. 

234. Inversiune. O fiind un punct fix şi M un punet variabil], 
dacă se ia pe dreapta OM punctul M”, astfel ca OM.OM'=4;, 4 fiind 
o constantă, se zice că figura descrisă de M' este inversa figurei 
descrisă de M, în raport cu O care se zice pol de inversiune și F- ca putere de inversiune. 

Dacă se iau trei axe perpendiculare ce trec prin O, şi se no-. tează cu (z,y,2), (2,72) coordonatele punctelor M și M', avem | 

  

  

a _ OM LL Î _ o! . 
z OM Oz ae'2-f- 3/22 2720 Ca as zi 

deci 

a! ly! Pi Pip IOF pi a pai 

Deci, dacă punctul M(z,y,2) descrie suprafaţa Az,y,2)=0, 1o- cul punctului M' va fi o suprafaţă a cărei ecuaţie este 
r[ je lg [iz ) 

02 [a j2t- 22 2 2-32" 02-92 52 =0,    



375 

Deci, dacă NM. descrie o linie, intersecţia a două suprafețe, 
M' va descrie de asemenea o linie, intersecţia a două suprafeţe, 

inversele primelor. Ă 
Inversa, unui plan este o sferă ce trece prin polul de inver- 

siune și reciproc. In adevăr, ecuaţia planului fiind 

Ax-!- By4- Cz4+D=0, 

suprafața inversă a planului are ecuaţia 
Al | By | Cliz +D=0 

22 poz | 22 ze 223 2-22 i, 

adică o sferă ce trece prin origină, 

D(22 + y24-22+4-l-(Az+ By + C2)=0. 
In mod analog se vede că inversa, unei sfere oarecare cenu 

trece prin pol este o sferă. Un cere fiind intersecţia a două sfere, 

inversa, unui cerc este un cerc. 

Noţiuni introductive asupra curbelor și suprafeţelor. 

235. Locuri geometrice. Se zice loc geometric o reunire de 
mai multe puncte care se bucură de aceeaş proprietate. Acest loc 

este în general o linie sau o suprafață şi sunt unele cazuri când 

ecuaţiile acestor linii sau suprafeţe se obţin, exprimând analitie 

proprietatea geometrică a locului, cum a fost, de ex.; cazul sferei, 
sau axului radical a trei sfere. | 

“In general, punctele locului sunt definite ca punctele comune 
la mai multe suprafeţe sau linii variabile. Se pot prezenta două 

cazuri ; sau se caută locul punctelor comune la trei suprafeţe, sau 

la o suprafaţă și o linie, sau locul punctelor comune la două suprafeţe. 
1, Local punctelor comune a trei suprafeţe sau o linie şi O supra- 

față. Cordonatele z.yz, ale unui punct al locului sunt determinate 

de cele trei ecuaţii (A) ale suprafeţelor, conţinând un număr oare- 
care de parametri, acești parametri fiind legaţi cu relaţiile (B). 

Dacă ecuaţiile (A) conţin un singur. parametru A, atunci z,y,z 

sunt funcțiuni de un singur paremetru, şi deci acest loc este o 
linie. Se: poate scoate valoarea lui A dintr'una din ecuaţii și în- 

locuind-o în celelalte două, se obţin ecuaţiile locului. Dacă se re- 
zolvă ecuaţiile (A) în raport cu 29,2, avem cordonatele unui punct 

al locului în funcţiune de un parametru A. 
Dacă ecuaţiile (A) conţin n parametri An, dz, ...An, legaţi cu 

(n— 1) relaţii (B), aceste relaţii dau. parumelrii As, Aa, su» An de» 
ex., în funcţiune de A, ecuaţiile (A) definesc atunci pe zy,z ca: 
funcțiuni de un singur parametru A,, Şi locul geometric este o linie, 

ale cărei ecuaţii se obţin eliminând pe în, Ă2, --. An între ecuaţiil e (A)41B)
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Si presupunem acum că ecuaţiile (A) conţin doi parametri 
variabili independenţi; z,y,z sunt atunci funcțiuni de doi parametri, 
locul este o supralaţă, a cărei ecuaţie se obţine eliminând cei doi 
parametri între cele trei ecuaţii (A), E 

Se vede, de asemenea, că dacă ecuaţiile (A) conţin m para- 
metrii, legaţi cu (1—2) relaţii (B), se pot obţine din aceste relaţii 
“valorile a (n—2) parametrii în funcţiune de ceilalţi doi parametrii, 
şi atunci, zyz, fiind funcțiuni de doi parametri variabili, locul 
este o suprafaţă. 

Nu este loc geometrie dacă ecuaţiile (A) conţin mai mult de 
doi parametri independenţi, sau ele conţin 2 parametrii, legaţi cu 
mai puţin de (n—2) relaţii; în adevăr, în acest caz, se pot deter- 
mină parametrii astfei ca ecuaţiile (A) să fie verificate de orice 
punct al spaţiului. 

II Locul punclelor comune la doud suprafețe variabile, Două 
suprafeţe. tăindu-se după o linie, trebue deci căutat locul geometrie 
al unei linii variabile şi deci acest loc este o suprafaţă. Ecuațiile 
acestei linii trebue să conţie numai un parametru “variabil, căci 
dacă ar conţine mai mulţi parametrii, se vor putea determina acești 
parametrii, astfel ca ecuaţiile să fie verificate de coordonatele unui 
punct oarecare al spaţiului. 

Dacă ecuaţiile conţin numai un parametru, se.obţine ecuaţia 
„locului, eliminând acest parametru între ecuaţiile linii. Dacă, ecu- aţiila linii conţin = parametri, „acești parametri trebue să fie legaţi cu (n—1) relaţii (B); ecuaţia suprafeţei născută de această linie, se obține eliminând acești parametri între ecuaţiile linii și rela- - “iile (B). 

236. Tangenta întrun punct al unei curbe Fiind dată curba 
x=A0, y=0(0), z=u0), | unde funcțiunile 7, p, w admit derivate, tangenta întrun punct se defineşte ca limită dreptei care unește acest punct M cu punctul infinit vecin. Inssmnând cu lo valoarea lui corespunzătoare pune- tului M, coordonatele acestui punct sunt x =), y=e(to), z=w(t). Fie î0+h valoarea lui £ corespunzătoare punctului vecin M', ale cărui coordonate sunt flo-+-h), ș(fo-+h), V(to2-h), 

Parametrii directori ai dreptei MM” sunt 

Ato-t1— Ata), slot s(40), o(ta--19 ut), 
ftto+-h)— ft) | F(fo-4+-h)— (19) U(to+-l)—w'40) 

h h , ” h 
ătre zero şi deci parametrii 

sau 

Când M' tinde către M, h tinde ce 
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directori ai tangentei în M sunt f “(fo), c'(t0), W'(t0). Ecuațiile tangen- 
tei în M(x0,yo;29) sunt 

X—Xo _Y—Yo =, 

Fo) < et) — (ro) 
237. Normală şi plan normal la o curbă strâmbă. Normală 

într'un punct este o perpendiculară pe tangentă în acel punct. Sunt 
o infinitate de normale, dare sunt situate în acelaș plan, numit 
planul normal la curbă în acel punct. NI 

„Dacă M(Xo.yo;z0).este un punct al curbei | 

x=10, y=a(0, z=u0), 
ecuaţia planului normal la curbă în punctul M este . 

(x—xo)f(t)+(y— —Yo)?'(f0) + (2—2)y'(t0)=0, : 
- 238. Elicea circulară, Dacă se înfăşoară un plan -pe un cilindru de 

"rotaţie, o dreaptă D din acest plan se transformă într'o linie situată pe ci- 
lindru şi care se zice elice circulară. Generatoarele sau secţiunile drepte ale 
cilindrului sunt cazuri particulare ale elicelor, corespunzătoare cazurilor când 
dreapta D este paralelă 'sau perpendiculară la generatoarele cilindrului. 

Să luăm trei axe perpendiculare, Oz îiind axa cilindrului, Oz şi Oy, 
fiind doi diametrii perpendi- 
culari ai unei secţiuni drepte 4 
(Fig. 309). Vom presupune că |i. 

" planul care se înfăşoară este 
planul yOz şi că generatoa- 
rea Az', după care acest plan 
tae cilindrul, este fixă când 
se înfăşoară planul. Să pre- : 
“supunem că dreapta D pleacă ; 
din punctul A şi face cu Oy  . 
unghiul g, ' 

Vom exprima coordona» 

tele 4, y, « ale unui punct 

M al elicei, situat pe gene- 

ratoarea PM, în funcţiune de ; 

un parametru variabil, un- | 
ghiul AOP=t. Fie M, punctul 

dreptei D, care corespunde 

punctului M. Rezultă, din de- 

„finijie, că arc AP=AP, 

PM=P,M=AP.tg9= : 

arcAPtgo. Deci, cota 'PM a 
unui punct al elicei este pro- 
porțională cu arcul AP, numit 
şi abscisa curbilinie a punc- 

tului M. i 
Insemnând cu R raza cilindrului, avem arc AP=RI, şi deci coordo- 

natele punctului M sunt 

e 

        
A Fig. 809,
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e=Rsint, y=Rcost, z=Rtgot=ki, k=Rtgo, 

iar. ecuaţiile parametrice ale elicei sunt 

z=—Rsint, y=Rcost, s=ft, 

Punctul M', corespunzător valorii t+-T a parametrului i, are coordo- 

natele 
a'=Rsin(t-t-T), y=Rcos(t-k-T), z=k(t-T). 

" Pe acesta îl deducem din punctul M, învârtind punctul M în jurul lui Ozde 

un unghiu T şi deplasând apoi acest punct de o lungime FI paraleli cu Oz. 
Această dublă deplasare imprimată punctului M se zice deplasare elicoidală; 

aceasta are de efect să facă să alunece elicea dealungul ei însăşi. In par- 

ticular, pentru T==27, avem - 

D=, = 3 =ek2hr=a-kh, 

punând k=—2hm. Lungimea h se zice pasul elicei. 

Rezultă de aci că elicea este compusă dintr'o infinitate de arce, care 
se obțin dând unuia din ele o translație paralelă cu axa cilindrului şi egală 

cu un multiplu de k; fiecare din aceste arce este o spiră a elicei, 

i Ecuațiile tangentei într'un punct oarecare al elicei sunt | 

z—Rsini __y—Rcost _ 2—ht 
  

  

  

| Rcost . —Rsint  / 
Cosinusurile directoare ale tangentei sunt 

Rcost — _Reost —Rsint A, 

VRcosiRisinetie VREA” VREE:” VRE-FIE 
Cosinusul unghiului tangentei cu axa Oz, țiind == = const., ur- 

224-]2 

mează că tangenta la elice face un unghiu constant AR ala Oz, axa cilindru 
lui de rotaţie, 

239. Plan tangent la o suprafaţă. Fie M(x0,Yo-20) un punet 
al unei suprafeţe , 

[(x,y,2)=0, | 
Axy;2) fiind o funcţiune continuă de variabilele x,y,z, admițând 
derivate parţiale de diferite ordine. Avem ii 

, (1) 1(xX0y0,20)=0. 

„Să ne închipuim o curbă trasă pe suprafaţă şi trecând prin 
punctul M; coordonatele (x,y,z) ale unui punct al acestei curbe pot 
fi considerate ca funcțiuni de un parametru i, şi verifică, oricare 
ar îi î, ecuaţia suprafeţei. Mai mult, curba, trecând prin M, esteo 
valoare a lui 7, to de ex., pentru care X,y.z iau respectiv valorile 
XoVozo. Fie x'y,a' derivatele lui x,y,z în raport cu t Şi xyz 
valorile acestor derivate pentru f==4; ecuaţiile  tangentei la curbă 
în M sunt 

8 Er Rata, 
x 

0 Y ” 2 
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Dar fa, y.2)=0 oricare ar fi î, derivata sa în raport cu este 
nulă pentru toate valorile lui £ şi avem îi 

for rzţ—. 
Pentru î=t, avem 

(3) = fa tolutaf=0. | 
Dar, prin punctul M trec o infinitate de curbe trase pe supra- 

a Și fiecare are în AM o tangentă, ai căror! parametri directori, 
o o op z o verifică relaţia (8). Eliminând pe x AY, Z “ între ecuaţiile (2) 

şi (8) ceea ce se obţine înlocuind în. (8) pe. x, “Yo z cu valorile lor 
proporţionale x—x%9, y—yo, z—2y avem 

(x —a0)f: += — of, + (2—20)f.;=0. 
Această ecuaţie, în raport cu "iz, fiind de gradul întâi, re- 

prezintă un plan. Şi cum (4,y,2) este un punet oarecare al tan- 
gentei la una oarecare din curbele trase pe suprafaţă ce tree prin 
punctul M, rezultă că tangentele în M(xo.yo,z0) la toate curbele 
trase pe suprafaţă ce trec prin punctul M, sunt în acelaş plan. 
Acesta este planul tangent la suprafaţă în punctul M(a0, Y0;20), iar 
ecuaţia sa este 

(—ao)f OD) 6—z0f=0. 
“Rezultatul obținut nu mai are loc dacă fi fo f, sunt nule 

în acelaș timp. Se .demonstrează că, în acest. "caz, tângectele în 
punctul M la toate curbele trase pe suprafaţă şi care trec prin 
acest punct, sunt situate pe un con cu vârful în M. Se zice că 
acest punct este un punct conie sau un punct singular al suprafeţei. 

| Plan tangent în origină. Ecuația unei suprafeţe ce trece prin 

origină se poate pune sub forma 

Ari == Ax-+ By + Cz+ ea(2c, y3)-Fepa(r, 2) + = 0, 

„unde pp(x,y,2) este grupul termenilor de gradul p. In derivatele lui 

Alx,y,2), ţa dă termeni de primul grad care se anulează pentru 
„x=y=2=0; de asemenea cu oa şi așa mai departe. Deci, avem 

+ 

F=a, fi=B, „pe, 
astfel că ecuaţia planului tangent “în origină (x0=wo= 29=0) este 

pențru 200200, 

Ax By-+- Cz =0, 

adică :se obţine egalând. cu zero grupul termenilor de gradul întâi 
din ecuaţia suprafeţei.
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Normala întrun punet M(0,yo;20) al unei suprafeţe f(3,y,2)=0, 
este perpendiculara in M pe planul tangent la suprafață şi are 
ecuațiile 

      

%o Vo Ze 
240. Aplicaţii. |. Printr'un punct dat să se ducă plane iangente la o 

suprafață dată. Fie Mo(zi, yo, 20) şi suprafata (S), a cărei ccuaţie este 
Az, y, 2)=0. Să însemnăm cu Mu vi, 2) punctul de contact al unui plan 

. tangent dus diri Ms la suprafaţă ; avem ” 

4) Re 2020, 7 
Pentru ca acest punct să corespunză problemei, trebue sâ scrim că 

planul tangent în acest punct, : 

(2—z0fgrty —VOfy (e 20fp220, 
trece prin Mo, adică 

(5) (Pofta 2fz, =0 
Deci, coordonatele punctelor de contact M(Cey Yi, Zi) ale planelor tan- 

gente ce trec prin Mol, y0,20) verifică ecuaţiile (4). şi (5), adică aparţin 
curbei (C) de intersecţie a suprafeţei fix, y, 2)=0 şi suprafeţei 

(200 tft 2f, =0. 
- Planul tangent la suprafaţă în orice punct al acestei curbe răspunde 

chestiunei. Aceste plane rămân tangente la conul cu vârful în Mo şi cu di- 
rectoarea curba (C). | 

"II. Să se ducă la o suprafață plane tangente paralele cu o dreaptă dată, 
„Sunt “infinitate de plane tangente Ia suprafaţa fler, y, 2)=0, paralele cu 
dreapta de parametrii directori (p, q, 7), ate căror puncte de contact (z, y,2) 

„Sunt pe curba (C) obţinută luând intersecţia suprafeţei date cu Suprafaţa 

Pfa-baly kr =0, 
Aceste plane sunt tangente la cilindrul cu directoarea curba (C) şi cu 

generatoarele paralele cu direcţia dată. e 241. Curhă definită ca intersecţia a două suprafeţe, Tangenta într'un punct M(z,, y,, zi) al curbei (C), care este intersecția suprafeţelo 

| Ra, y, 2=0, 9, y, 2)=0, | 
este în planele tangente în M la fiecare suprafață. Ecuațiile planelor tan: gente în M la cele două suprafețe fiind “ i, 
e Cfr -He—z0f,=0, (2209 HO —y0oytte—209i, =0, 
acestea sunt ecuaţiile tangentei în M la curba considerată, Aceste ecuaţii se mai pot scrie sub forma 

La Y=Yi _ z—24 

fy9z — Tzipi fz9, Ta Fza9y, 9 
In particular, tangenta într'un „Punct M al secţiunei plane a unei: suprateje cu un plan (P) este intersecţia Planului (P) cu planul tangent în M la suprafaţă, NE  
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Generarea suprafeţelor. 

242. O suprafaţă poate fi definită prin mişearea unei linii.nu- 
mită generatoare, supusă la anumite condițiuni. Dacă ecuaţiile acestei 
generatoare sunt 

(1) „e Ra d)=0, gl, y,z9=0, 
A fiind un parametru variabil, se obţine ecuaţia suprafeţei, Jocul 
poziţiilor generatoarei, eliminând pe A între ecuaţiile (1). i 

De multe ori generatoarea trebue a întâlni una sau mai multe 
linii, numite. directoare. Dacă generatoarea 

(2) Az, y, 2] p)=0, g(z,y,2 A, p)=0 

care depinde de doi parametrii variabili A şi p, trebue să întălnească 
directoarea. . 
(8) F(x, v, 2= 0, G(z, y,2)=0, 

se elimină z, 2 între ecuaţiile (2) și (3) și se obţine condiţia 

(4): (A, p)=0. 
Pentru a obţine ecuaţia suprafeţei, se elimină. A şi p între 

ecuaţiile (2) şi (4). 
2413. Suprateţe riglate. Când generatoarea variabilă care naşte 

suprafaţa, este o dreaptă, suprafaţa se zice riglată De ex., planul, 
conul, cilindrul, sunt suprafeţe riglate. 

Se vede că planul tangent întrun punct M al unei suprafeţe 
riglate conţine generatoarea (G) ce, trece prin. acest punct, căci. 
tangenta în M la (G) se confundă cu această dreaptă și se găsește 
în planul tangent. 

Ecuațiile unei drepte oarecare depinzând de patru parametri 

variabili, această dreaptă pentru a naşte o suprafaţă, trebue să fie : 

supuse la trei condițiuni, de ex., să întâlnească trei directoare fixe. 
Exemple. 1. Suprafață născulă de o dreaptă mobilă, care întâlneşte irei 

drepte fize nepuralele cu acelaş plan. Fie trei drepte (D,), (Di), (D.) neparalele 
cu acelaş plan. Planele duse prin fiecare (D) D;) 
din ele, paralele cu fiecare din celelalte 2 3 

două, sunt două câte două paralele şi 
îormează un paralelipiped, ale cărui mu- | 1 

  

      

chii sunt parale cu (D,), (D,). (Da). Să AZ 
luăm ca origină a coordonatelor centrul 2 / z 

O a! acestui paralelipiped şi ca axe Oz, LA ” 

Oy, Oz, paralelele la (D,), (D2) 5 (Fig, ui * 
310). = —(D) 

Fie 20, 25, 2c lungimile: muchilor a-. e 310. 

„Cestui paralelipiped. Ecuajiile dreptelor (D,), (D2), (D,) sunt respectiv



y=b, z=c, r=a, oo! e, oo! m-a; oo! Pi 
O dreaptă oarecare care întâlneşte directoarele (D,) şi (D,), este Ia 

intersecția a două plane duse, unul prin (D,), altul prin (D); ecuaţiile aces 
tei drepte sunt deci | 
(1) > Pt a-kbi(z—0)==0, 2 —a-t-u(y-4-0)=0, 
A Şi n fiind doi parametri variabili. Condiţia care exprimă că această dreaptă 
întâlneşte și directoarea (D]), se obține eliminând pe z4,y,2 între ecuaţiile 
(1) şi ale dreptei (D,), şi este 
(2) .: a—Ac —ub=0, 
Ecuația suprafeţei căutate se objine eliminând pe A şi u între ecuaţiile (1) şi 
(2) şi este 

” : ayz-țbzz-t-ezy-krabe=0. 
Supraiaţa deci este de ordinul al doilea. 
II. Suprafața născută de o dreaptă mobilă ce întâlneşte trei drepte fixe 

z Paralele cu acelaş plan. Fie (Di), (D2), (D,) cele 
| trei drepte fixe paralele cu acelaş plan (P). 

Să luăm ca axă Oz o poziţie a dreptei mo- 
, „bile ce întâlneşte aceste trei drepte (Fig. 311), 

ca-axă Oz, dreapta (D.) şi ca Oyo paralelă 
(Da) din origina O Ia dreapta (D2). Dreapta (Da)    (D2) este deci paralelă cu planul Oy, iar ecua- ! O (D,) E iile areptelor (DD), (D-), (DD) sunt . 

“| y==0, | r=0, Y=mL, D D, ( 2) z=0; ( 5) z=b; (D.) z=ec,. 
y , 

Fig. Su. d, c, m fiind constante date, „ Ecuațiile unei drepte oarecare, ce întâlneşte pe (D») şi (D,), sunt 
(3) L-FA(2—d)-=0, y—mz-tu(z—0)=0, unde A şi « sunt doi parametri variabili, Condiţia. ca să întâlnească dreapta (D,) este 
(4) . mbh-kye=0. 

A Eliminând pe A şi u între ecuaţiile (3) şi (4), se obține ecuaţia supra” : ” feței căutate | 
, | zcy-t-zzm(b—c)—becy=0, 

" şi este de ordinul al doilea. 
: | III. Suprafaţă născută de o dreaptă mobilă, paralelă cu un pla fiz şi care întâlneşte două drepte fize. Să luăm ca plan zOy planul (P), ca axă Oz 2 dreapta fixă (D,), ca plan z0z planul dus prin (D,) i paralel cu (Dz), ca axă Oy dreapta ce uneşte punc- 

tele de intersecţie ale planului (P) cu (D)'şi (D.). 
Ecuațiile dreptelor (D,) şi (D2) sunt (Fig. 312) * . 

| I=a, - | a=o, 
3 (Dz) | 2z=me. 

0 „20, 

O dreaptă mobilă ce întâlneşte 'pe (D,) şi e 
paralelă cu Oy, este la intersecţia a două plane, Fig. 312, unul ce trece „prin (De), şi altul parale! cu zOy; 

ÎI 

j ” 

_ 
” / /   

  
a.

 
D
o
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ecuaţiile dreptei sunt de forma 

(5) z—m--yz0)=0, z=p, 

A şi p fiind arbitrare. Condiţia ca să întâlnească dreapta (D,) este 

(6) i pu = Xa=0. 

Eliminând A şi 4 între ecuaţiile (5) şi (6), se găseşte ecuaţia supra- 

feţei căutate , 
y2z—amz=—0, 

care este de ordinul al doilea.- 

244, Cilindre. [. Un cilindru este o > suprafaţă născută de o 
dreaptă variabilă, care rămâne paralelă cu o direcţie dată și care 
mai este supusă la altă condiţie, cum ar fi, de ex., să întâlnească 
-o directoare dată, sau să rămâe tangentă la o suprafaţă dată, 
Să presupunem că direcţia dată este definită prin intersecția 

planelor P=0, Q=0. Planele 

definesc, când A şi p variază, o paralelă la direcția dată. Expri- 
mând că această dreaptă variabilă este supusă la o condiţie dată, 

„se găsesc relaţia “ 

(8) fă, n)=0. | 
De ex., când această generatoare trebue să întălnească o 

directoare fixă, 

(9) | F(,y,2)= 0, G(x,a)= 0, . 

se va forma. condiţia (8), eliminând x,y,8 între ecuaţiile (7) și (9). 
Pentru a avea ecuaţia cilindrului, se elimină A și p între ecuaţiile - 

(7) şi (3), şi se obţine 

e) AP, 9)=0. 
Reciproc, să considerăm 0 ecuaţie de forma (10), adică o 

relație între două .funcţiuni lineare P şi Q, astfel eu planele P=0, 
Q=0 să nu fie paralele; vom arăta că această ecuaţie reprezintă. 

“un cilindru. In adevăr se obţine ecuaţia (10) eliminând și p între 

ecuaţiile NE 
P=), Q=p, RA, p)=0. 

Supraiaţa este deci născută de o dreaptă variabilă, ale cărei 

ecuaţii sunt P=], Q=p, care este paralelă cu dreapta fixă P=0, 

“-Q=0 şi care mai este supusă la condiţia f(ă,p)=0. Această supra- 
faţă este deci un cilindru, conform definiţiei. 

[]. Să se afle ecuația unui cilindru ale cărui generatoare sunţ 

„paralele cu. dreapta. de parametrii directori (a, B, 7), îar ca directoare Şi i 

curba : 

Rac) 20, 9(y,2)=0.



384 

Pentru ca o dreaptă să aparţină la un cilindru,. trebue să fie 
paralelă cu direcţia. dată și.să întâlnească directoarea. Un punct 
oarecare al acestei drepte are cooordonatele «-+-ap, y+-fip, z--%p; 
acest punct va fi pe directoare dacă avem ecuaţiile 

„Ractag, y-+-Be, z--yp)=0, g(a-+ap, v+-Bp, z4+rp)=0. 
Vom. avea deci ecuaţia cilindrului, eliminând pe p între aceste 

ecuații. | | 
: " Evemplu. Să se alle ecuaţia cilindrului a cărui directoare este curba 
fz,y)=0 în planul Oy, iar generatoarele paralele cu dreapta z=1uz, y=uz, 
Ecuațiile generatoarei sunt i 
(1) DMA, Y=nz-hp. 

Această dreaptă tae planul 2Oy în punctul (3,4) şi deci întâlneşte di- 
rectoarea, dacă 

(12) FA, p)=0. 

Eliminând pe A și pu între ecuaţiile (11) şi (12), avem ecuația cilindrului 
„o fiz—mz, y —n2)=0, 

IL. Flanul tangent la cilindru într'un punct esie acelaș în toate puuctele 
gencraloarei punchului de contact. Să luăm ca axă Oz o paralelă la: genera= 
toare; atunci ecuaţia cilindrului este 

” fe, 7)=0, 

iar ecuaţia planului tangent întrun punct M(o,yo,2;) este 

a (297, -t—v7,=0 
o Yo _ 

Se veda că dacă M se deplasează pe generatoarea z=a0, y==iy0, ecuaţia planului tangent nu se schimbă. 
IV. Ecuația cilindrului ale cărui generatoare suut paralele cu dirceția (a, 8,7) circumscris suprafeței fiz, y, 2)==0. (2, y, 2) fiind un punct al unei ge- 

neratoare, un punct oarecare al acestei ge- 
2. Y,2)  neratoare (Fig. 313) are coordonatele 

Z-hap, y-t-Bp, 2-t-yp, 
„ Punctele de intersecţie ale acestei drepte 7 cu suprafaţa sunt date de - 

(13) | Az-hap, Y-FBp, 2-typ)=0. 
Fig 313, | Ca dreapta să fie tangentă la suprataţă, 

trebue ca ecuaţia (13) să aibă o rădăcină dublă în p, adică ecuaţia (13) şi , 
” Of _. 14 = (14) A 

să aibă o rădăcină comună. Eliminând pe p între ecuaţiile (13) şi (14) se „obţine ecuaţia cilindrului, a . a
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245.- Con. |. "Un con este o suprafaţă născută, de o dreaptă 
care trece printr'un 'punet fix, numit vârt şi care mai este supusă 
la altă condiţie. Dacă vârful S al conului este la intersecţia plane- 
lor P=0, Q=0, R=0, care au.un singur punct comun, planele 

05) P=AR, Q=uB, 

care trec prin S, definesc, când A și p sunt arbitrari, o dreaptă 
oarecare ce trece prin S. Exprimând că această dreaptă mai este 
supusă la altă condiție, se găseşte relația 

(16) Ra n)>0, | | 
Ecuația conului se obţine eliminând pe A şi p îvire ecuaţiile 

(15) şi (16) şi avem 

(7). o 7lgsa) o, 
care este o relaţie omogenă F(P, Q, R)=0, între P, 9, R 

Reciproc, fie F(P, Q, R)= 0 o ecuaţie omogenă între trei funcțiuni 
lineare, P, Q,R, astfel că planele P=0, Q=0, R=0, să se tae în 
acelaș punct şi unul singur. Vom asăta că această ecuaţie repre- 

zintă un con. In adevăr, orice ecuaţie omogenă poate fi .pusă sub 

forma. (17) şi o obţinem elininând A şi pu între ecuaţiile . _ 

„= B=aR 04 mp0, 
Suprafaţa este deci născută de o dreaptă variabilă, P=AR, 

Q=uR, care trece necontenit prin punctul de intersecţie al celor 

trei plane, P=0,.Q0=0, R=0, şi care mai este supusă la condiţia 
AA, n)=0. Această suprafaţă este deci un con. 

Observare. Dacă vârful conului este punctul (Xu,y0,20), ecuaţiile 

planelor P, Q,R, care trec prin vârful conului, pot fi x= =Xo Y=Yo0, 
2==20, astfel că ecuaţia conului este de forma ! 

Ax—X0, Yy—Yo, 2z—20)=0. 

In particular, o ecuaţie. 

Rx. y,2)>=0, 
omogenă în „raport cu X, y, Z reprezintă un con cu vârful în 

origină, 

IL Ecuația untti con cu vârful î în origină Şi trecând prin -curba de înter- 

secție a două suprafețe: Să considerăm curba (C), intersecţia supraiețelor 

fa, y, 2=0, gr, 

| Un punct (2, yu, Zi) al acestei curbe veriiică ecuaţiile : 

(8) o Peoto 200. 9 yu 20=0, 
N. Abramescu — Lecţiuni de Geometrie Analitică. 25 

Data
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| Un punct oarecare (4, 7, 2) al dreptei care uneşte origina cu punctul 
- * (0, Yu 20 are coordonate ce verifică ecuaţiile ” 

E __y_az 
Di We 

:se obţine 

-de unde eliminând pe , avem ecuaţia conului. 
- Deci, ecuaţia acestui con se obţine făcând ecuaţiile curbei (12) omo- 

:gene cu ajutorul variabilei t şi apoi eliminând pe t între aceste două ecuații. 
Faempli. Sâ presupunem că cele două suprafeţe sunt sfera x2-+-y?+ 

„22—2a7=—0 şi cilindrul 224+y?2—az=0. Făcând aceste ecuaţii omogene, devin 

DP P--a?—2axt=0, 22-t-y2—at=0, 

- de unde eliminând pe ț, se obține ecuaţia conului 

22 p—22—0, | 

30, Ecuația conului cu vârful întrun punct dat Sf, Vo, 20) şi tangent 
; suprafeței fiz, y, 2)=0. Fie M(a, y, 2) un punct oarecare al unei generatoare 

-a conului; un punct oarecare al. dreptei MS are coordonate de forma 

Doi Yo-FAY Zokz 

IFA 7 1-A? IFA 

Punctele de intersecţie ale dreptei MS cu suprataţa sunt date de 

? (ze Vo-FAY  zo-kiz ) —0, : 
I-A? 1-A? 1-A 

"Care este de forma , 
(19) FA)=0. 

Ca dreapta MS. să fie tangentă la con, trebue ca ecuația (19) să aibă 
- o rădăcină dublă în A, adică ecuaţiile (19) şi 

    

(20) 7 CE 0, 
„Să aibă o rădăcină comună. Eliminând- pe A între ecuaţiile (19) şi (20) se - obține ecuaţia conului. ” 

Exemplu, Dacă suprafaţa Aa, y, 2)=0 este sfera 22-Fy2-F- g2—das=0, 

(2o-Faz-H(yot-A9)2--(z04-A2)?—2a(za-Faz)(1-)=0: 
“Scriind că această ecuaţie de gradul al doilea în A admite o rădăcină dublă, -avem ecuaţia conului - 

(2-5 y2-ţ-22—2a2) (3-93 +23 —2azo) — [ez --yyo-t-zzo—al2--c0)]2==0, 
49. Planul tangent întrun punct al unui con este acelaş în toate punctele „generatoarei punctului de contact. SA luăm origina ca -vârt al conului; ecuaţia. 

avem 

conului este f(x, y, 2)=0, f fiind o funcțiune omogenă în raport cu z,y, a „Ecuația planului tangent în punctul M(zos os 20) este E
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(z— fe pto- - Vor pe —70) fa =0, . 

“Dar F fiind omogenă şi de gradul m, de ex., avem după teorema ui Euler, 
“of. stufurtzof. 1 =mfto, Yo, 20)==0, aşa că ecuaţia planului tangent Ia con 
"în (200, ya, 2) este zf af ef az =0. ” - 

Funcțiunea F fiind omogenă şi de gradul m, se ştie că derivatele sale 
"parţiale, f, f, fi sunt omogene şi “de gradul (n—D; ecuaţia planului tan- 
geunt nu se va schimba deci când se va deplasa punctul M pe generatoarea 
"OM, căci coordonatele 20, Yo: Zo variază proporțional şi tot proporţionale 
"sunt şi funcțiunile omogene şi de acelaş grad LR fe Fa 

- 246. Conoizi. Se numește -conoid suprafaţa născută de o 
| „âreaptă variabilă, paralelă cu un plan fix numit: plan director, care 

întâlnește o dreaptă fixă şi supusă” de altfel la, altă condiţia. Fie” 
P=0, ecuaţia planului director şi Q0=0, R=0. ecuaţiile dreptei 

“fixe. Planele 
(21) P=A, Q= Ry 

definesc, când A şi p vâriază, o dreaptă paralelă cu planul director 
„și care întâlnește directoarea fixă. Exprimând că dreapta variabilă 

este supusă şi la altă condiţie dată, se găseşte relaţia 

(22) RAp)=0. 
Eliminând pe A şi Le între ecuaţiile (21) şi (22), se obţine , 

"ecuaţia conoidului 

EC re 9-0 
Reciproc, se stubileşte, ca şi pentru cilindru și con, că orice 

-ecuaţie de forma (23) reprezintă un conoid. 1 
In particular, când se ia ea directoare rectilinie Oz, şi planul 

-x0y ca plan director, ecuaţia (23) este de forma. 

re 2)-o 
Un exemplu de astfel de suprafaţă am tatatnit, când am de- 

terminat ecuaţia suprafeţei născute de o dreapţă paralelă cu un 
.plana fix şi care întâlnește două drepte fixe. 

Un alt exemplu de suprafaţă conoid este elicoidul cu plan director. 
Fiind dată o elice pe un cilindru de rotaţie, se zice elicoid cu plan director, 
-conoidul născut de o dreaptă care întâlneşte elicea şi axa cilindrului şi care 
rămâne” perpendiculară pe axă. Ecuațiile elicei fiind 

(24) n m=Rcost, y=Rsint, 2=H, 

| ecuaţiile unei drepte paralele cu planul Oy și care întâlneşte pe Oz, sunt 

(25) - | i ! 2 =, 
25%
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Scriind că această dreaptă întâtneşte elicea, avem, pentru aceeaş va= 

loare a lui t 
' kt=A, sint=ucost, 

de unde eliminând pe i, 
>» 

(26) . | : u=tgȚ- 

“ Ecuația conoidului se obţine eliminând pe A şi u între ecuaţiile (25); 

şi (26), de unde 

I =tpf =t03 

Să observăm că această ecuație este independentă de raza R a ci-- 
Mindrului, şi deci suprafaţa rămâne aceeaş dacă se substitue elicei date altă 

elice, de acelaş pas, h=—2rk, trase pe cilindrii de rotaţie în jurul lui Oz, Cu+ 
alte cuvinte, intersecţia elicoidului cu un cilindru oarecare de rotaţie în ju- 
rul lui Oz este o elice. 

241. Suprafeţe de rotaţie (axe' perpenăiculare). [. Se zice: 
suprafaţă de rotaţie suprafața născută prin rotația unei curbe în. 

jurul unei „axe de care este invariabil legată. Fiecare punct M al: 

curbei generatoare (G) descrie un cerc, al cărui plan este perpen- 

dicular pe axa (A) şi al cărui centru este pe (A); acest cere este: 

un paralel al suprafeţei. Dacă se tae suprafaţa. prin plane ce trec- 

prin axă, secţiurile sunt egale între ele şi se numese meridianele: 

suprafeţei. . | 
Putem, de usemenea, considera suprafaţa de rotaţie - ca năs-- 

cută, de un cerc variabil, al cărui centru descrie o dreaptă fixă (A),. 

al cărui plan rămâne perpendicular pe (A), şi care mai întâlnește. 

generatoarea dată (G), sau, în general, supusă la altă condiţie. 
Să definim axa suprafeţei de rotaţie prin punctul A(a,b,c) și: 

“ parametrii săi directori (p,g,r). Orice paralel al suprafeţei poate fi. 

considerat la intersecţia. unei sfere variabile cu centrul în A şi a. 

unui plan perpendicular pe axă. Ecuațiile paralelului sunt deci de- 
forma 

(27) (x app —02-(e—cp=3, pxhay-tre=p, 
A şi p fiind doi parametrii variabili. Exprimând că acest paralel: 

întâlneşte generatoarea (G), se găsește relaţia 

(28) AXu)=0. 
Ecuația suprafeţei de rotaţie-se obţine eliminând A Și ș între- 

ecuaţiile (27) şi (28) şi este 

09) Fi(e—aP-Hy—0P-r (ac, px-hray+krz=0. 
Reciproc, să considerăm o ecuaţie de forma F(S,P)==0, adică: 

o relaţie între două funcțiuni S şi P, S=0 fiind ecuaţia unei sfere- 
şi P=0 ecuaţia unui plan; această ecuaţie reprezintă o suprafaţă.
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-de rotaţie, căci, punând în evidenţă centrul (a,b) al sferei, avem 

S= (x—a):+(y—0) <r-(2—cP2—r, P==pxrgyrrz+h, 
:ȘI această ecuaţie devine 

F(e— app cp. px ayrz+)=0, 
-şi este de forma (29). Raţionând ca şi pentru cilindru şi con, se 

“vede că este o suprafaţă de rotaţie. 
Exemple. 10. Cilindru de rotație. Un cilindru de rotaţie este născut de 

“o dreaptă care se Învârteşte în jurul unei axe paralelă, distanţa între dreaplă 

şi axă rămânând aceeaş care de altfel este raza cilindrului. insemnând cu 
R raza cilindrului şi cu 

za yd 2 
P Q r 

"ecuațiile axei, pentru a exprima că punctul M(z,y,2) este pe cilindru, este 

--destul a scrie că distanța sa la axă este egală cu R. Se găseşte ecuaţia 

“cilindrului, 

(e 0)2-H09—tțe— op (RED ao Xrte A Dao btre- —R=0, 
Un cilindru de rotaţie este “deci o suprafaţă de ordinul al doilea. 

20, Con de rotație. Un con de rotaţie e definit prin jumătatea unghiu- 

'Jui de fa vâri, a, vâriul său S(a,b,c) şi axa sa de parametrii directori p, gr. 
“Pentru a exprima că punctul M(a,y,2) este pe con, este destul a scrie că 

runghiul dreptelor MS şi A este egal cu a. Se găseşte astfel ecuaţia conului 

cosa=+ p(z—ah-raty—b)triz- 0) 
Viper) |(z—aP-r(y—bP-iz—c)] 

*şi ridicând la pătrat şi ordonând, 

(p?--92+-r2)costal(z—a)9-+(y—b)P-Ha—ck]— —[p(z—a)H-a(y- bhr(z—0)P=0. 

Se vede că un con de rotaţie este o suprafață de ordinul al doitea, 

JI. Suprafețe de rotaţie. în jurul axei. Oz. 19.. Axa suprate ei. fiind 

"02, ecuaţiile paralelului sunt 

pie, ae lb 
-sau De X2- y2==Ă, 2 

Ecuația suprafeţei de rotaţie în jurul lui 02 este deci de forma 

Ax2-4- y2, 2)=0, 
Sau RAY p(2), Z= (24-92). 

Exemplu. Suprafata strâmbă de rotație este născută de o dreaptă care 

-se învârteşte în jurul unei axe de care este in- 

variabil legată. Fie (D) o poziţie oarecare a drep- 
rtei; să luăm ca' axe perpendiculare (Fig. 314), 
-axa de rotaţie ca axă Oz şi Oz perpendiculara 
comună lui Oz şi (D). Ecuațiile dreptei (D). inter- 
secţia a două plane, unul perpendicular pe Ox,. 

celalt trecând prin Oz, sunt 

  

  

«(30) / - =a, y=msz. Fig. 314.
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Un paralel. al suprafeței este definit de ecuaţiile 

(31) a ay, ai , | 
Pentru a exprima .că acest paralel întâlneşte dreapta (D), vom eli-- ' 

- mina pe Z,y, & între ecuaţiile (30) şi (1), obţinem deci - . 

3, a2-Finăa2—A 

. : Ecuația suprafeţei strâmbe. de rotaţie se obţine eliminând pe 1 şi i 
între ecuaţiile (31) şi (32) şi este 

(33) 7 ! D220, 

Tăind-o cu planul zz (y=0), se obine ecuaţia mmeridianei 

„ X2—m2z2=—a?, 

care este o iperbolă, având Oz ca axă netransversă, Se poate deci consi-- 
dera suprafaţa ca născută prin învârtirea acestei iperbole în jurul axei ne 
transverse şi se mai numeşte îperboloid de rotație cu o pânză, 

20, Să se găsească ecuaţia unei suprafețe de rotaţie în jurul lui: 
Oz, cunoscând meridiana. Insemnând. cu - - 

Sp F(z, 2)=0 
ecuaţia meridianei în planul ZOz, un paralel oarecare are ecuaţiile- 

(85) 224-923, 2=p. 

Acest paralel tae planul zz în punctele de coordonate z= +Vi, 
Y=0, z=p; paralelul 'va tăia meridianul, dacă 

5 ELE ploi 
Eliminând pe X şi u între ecuaţiile (35) şi (36), se obţine- 

ecuaţia suprafeţei " 5 : 

F(L 277, 2)=0. 
care se obține, înlocuind ecuaţia meridianei + cu + Vara 

Exemplu. Torul este o Suprafaţă născută de un cerc ce se învârteşte- 
"În jurul unei axe situate în planul său (Fig. 315). Să luăm ca axă Oz, axa 

z - de rotaţie, ca Oz perpendiculara din cen= | 
trul cercului pe -Oz. R fiind raza cercului şi 

, a abscisa, ecuaţiile cercului din planul zOz- 
sunt . PN ” : 

Y>=0, (zare 
Ecuația torului se obține înlocuind pd z- 

cu +Vaz:+y2 şi este 

CEPE ape 
Fig. 315. (209-f-y2-p22ţ-a— R2)2 — 4a2(22--y2)—0,. 

de unde se vede că torul este o suprafaţă de ordinul al patrulea, 
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HI, Planul tangent la o suprafaţă de rotație întrun punct este perpendi- 

cular pe planul meridian ce trece prin acel punct. Fie M un punct al unei su- 

"prafeţe de rotaţie în jurul lui Oz; tangenta, MT 

la-paralelul ce trece prin M este perpendiculară 

pe raza CM a paralelului (Fig. 316) şi la axa 

Oz a suprafeţei (pentru că această axă este per- 

pendiculară pe planul paraleluiui). Tangenta MT 
este deci perpendiculară pe planul MCz, adică - 

pe planul meridian al lui M; deci planul tangent, 

care trece prin tangenta MT, este deasemenea 

perpendicular pe acest plan meridian. 
]II. Aormala la suprațața de rotaţie întălneşte 

aza şi normalele în toate punctele unui paralel |O 

întâlnesc axa în acelaș punct. Oz îiind axa, ecua” - Fig. 316, 

(ia suprafeţei este 

. PR , 
Ecuaţiile normalei în (7o,y5,2) sunt 

  

  
Lo Vo A, 

220 2yv O—9'(20) 
Făcând 2=—y=—0, avem, din ambele ecuaţii, z=at-L-9(2), de unde: 

se vede, că această normală întâlneşte axa. Punctul de întâlnire N având. 

” coordonatele 0,0, ze z9 (2), se vede că depinde numai de z şi deci ră 

mâne acelaş când Mtz, Yo,20) descrie paralelul său. 

    

Suprafeţe de ordinul al doilea. Cuadrice. 

248. Suprafeţele de ordinul al doilea sunt reprezentate de 
ecuaţia - 

(1) ftey = =Aa2+A! PAT AN2Bg2+2B'22+2Bayr2Ca+2C! y+2C"2+D=0, 

Aceste suprafeţe se numesc cuadrice. 
Inainte de a studia ecuaţia generală, vom studia câteva cazuri 

simple ale acestei ecuaţii 

249. Elipsoidul. Să sonsiderăma eouaţia 
. ” „2 2 , 

(2) za pat 3 == 

și pentru a vedea natura acestei suprafețe, o vom tăia cu plane: 

paralele cu unul din planele de coordonate. 

 Tăind suprafaţa cu planul z=20 paralel cu Oy, se obține. 

- . 2 „_z2 
(8) + Şz =] za , , 

ecuaţie care reprezintă ecuaţia secţiunei în planul considerat z=20. 
Această curbă estă o elipsă, cu centrul pe Oz, având direcțiunile 

axelor de coordonate Oz, Oy, iar mărimile lor sunt (Fig. 317).
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| 2 3 
aa! =9a]-1—22, p'=90 le . 

Pentru ca. elipsa să fie reală trebue ca 

1-3 >0, —czo<e. 

Aceasta arată că suprafaţa este cuprinsă între planele Z=6, 2= —c, 
Făcând z=0, se obţine intersecţia cu planul z0y, adică, elipsa 

[2 2 y2 Ă 

- | N At 5310. 

   

  

- Dacă 2p creşte axele aa', f3' ale 
Y elipsei de secţiune descresc, astfel că 

pentru planul z=e, elipsa se reduce la 

  

    
un punct, . 

z | Intersecţia, suprafeţei cu planul zOz 
- Fig. 317, este elipsa 

„22 22 
a) + 3—1=0, 

Flipsa aa'Pâ' întălnește necontenit această curbă şi suprafața poate 
fi definită de elipsa de secţiune aa'93', care se mişcă paralel ră- 
mânând asemenea cu ea însăși şi sprijinindu-se pe elipsa (4). 

In mod analog, se vede că suprafaţa este cuprinsă între pla- 
nele z=a, z=—a, şi y=b, y=—b. Această suprafață închisă se 
numește elipsoid (Fig. 318). 

  

x ' | z' 
| Fig. 818. 

Suprafaţa este simetrică în raport cu planele de coordonate; 
în adevăr, schimbâna pe z în—z, ecuaţia vlipsoidului este verificată, |.
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deci, suprafaţa este simetrică în raport cu planul zOy. Deci, pla- 
nele de coordonate sunt plane de simetrie. Axele de coordonate 
sunt axe de simetrie. De ex., axa Oz este axă de simetrie, căci 

secţiunile suprafeţei cu planele perpendiculare pe Oz, sunt elipse 

cu centrele pe Oz. Origina este : centrul de simetrie al suprafeţei, 
căci dacă punctul (,y,2) 'este pe suprafaţă, atunci şi punctul 
(—z, —y,:—2) verifică ecuaţia suprafeţei, aparţine deci elipsoidului.. 

Mărimile axelor de simetrie, adică lungimile segmentelor determi- 

nate pe cele trei axe, sunt 2a, 25, 2. 
Dacă a-tkbe, elipsoidul se zice cu axe neegale și se pune de 

obicei a>b>ec. Dacă a=b-ţe, secţiunile paralele cu planul zOy sunt 

cercuri, cu centrele pe Oz; ecuaţia suprafeţei este 

şi este un elipsoid de rotaţie în jurul lui Oz. Dacă a=b=c, elipsoidul 

se reduce la sfera 22-+-y2+2z2= 
250. Iperboloidul cu o pânză. Sa considerăm suprafaţa 

2 9222 

Tăind-o cu plane z=z0, paralele cu ri se obţine elipsa. 

z 
6) ră, 

cu centrul pe Oz, cu axele paralele cu Oz şi Oy. Cea mai mică 

din aceste elipse este aceea care corespunde lui z=0, adică elipsa 

din planul z0y. Când planul de secţiune se deplasează, , elipsa de 

secţiune creşte necontenit şi devine infinit de mare pentru zg=o00 

(Fig. 319). 
“ Tăind suprafaţa cu planul x02(i=0), se obține iperbola 

iu 2 2 

(6) a 1=0, 

având pe Oz ca axă transversă. Suprafaţa poate fi născută de elipsa 

(5), care se deplasează paralel, rămânând asemenea cu ea însăşi 

şi rezemându-se pe iperbola (6). Suprafaţa se întinde la infinit şi 

in sus şi în jos, formând o singură pânză şi se zice iperboloid cu 

o pânză. 

Se vede că planele de coordonate sunt plane de simetrie, axele 

de coordonate, axe de simetrie ; iar origina, centrul de simetrie al 

suprafeţei. | 
Elipsa din planul z0y se zice elipsa colier a suprafeţei (Fig. 320).
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Tăind conul 

BT pe 30 
și iperboloidul cu planul z==29, avem 
elipsele 
2-92 29 2 2 zo ZT e it olt a 
Diferenţa dintre axele mari ale a- 

cestor elipse: este 
a,     

  

  

Fig. 319, | 

PR —a ) 
20 2 

  
  

.: 

a 
Bee anii e 20 Z0 

” , 
| ta + e | “iar când 200, această dif erenţă tinde către zero. Tot astfel se vede că diferenţa dintre ax ele mici ale acestor elipse. tinde către. zero, când 29, Deci, când 20>c0, elipsele de secţiune ale co- nului și iperboloidului se confundă... 

„Deci, conul 

se bucură de proprietatea 
cu ale iperboloidului, de! 
suprafeţei, | - 

251. Tinperboloidul cu două pânze. 
A2. 2 22 

aa” ja — c2—1=0 

că la infinit, ramurile sale se confundă. 
aceea se numește con asimptotic al. 

Să considerăm suprafaţa.



se găsește în exteriorul conului asimp- 

A 395. 

Tăind-o cu plane x=a0, “paralele cu y0z, 'se obţine elipsa. 
(Fig. 321) de secţiune, (E), 

. 2 22 0 
a-i 

2 

„care este reală dacă ZI —1>0, —a>x0>a. Deci, suprafața “nur: 

există în regiunea limitată de planele x=a, = —a. 

Tăind suprafaţa cu planul xOz, se obține iperbola (1), 

42 22 
a2 ga 1=0. 

Suprafaţa poate fi născută de elipsa (E), care se deplasează pa-. 

ralel şi asemenea cu ea însăși, rezemându-se pe iperbola (1). Se 
obțin, astfel, două pânze, iar suprafaţa se zice iperboioidul cu 

două pânze. i 
Axa Oz este transversă, celelalte Oy, Oz (Fig 8321), sunt axe: 

netransverse; O este centrul de simetrie. 
- Conul 

   
   
   

   

este con asimptotic al suprafeţei, care 
se găsește în interiorul acestui con 
Fig. 329). | 

Iperboloidul cu o pânză 
2 e2 

2 
D232 e 

tii a 1-0 — 

  

Fig, 3214 : IN „Fig. 822. 

totie, pe când iperboloidul cu două pânze în interior. Acești doii 

iperboloizi se zic iperboloizi conjutați.-
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„982. Paraboloidul eliptic. -Tăind 'suprafața 

| 2120, pa 
“cu plane-z=—2o, paralele cu z0y, se obţin elipse (Fig. 323) : 

Lo. 
pp 

  

         “y 
y 

Fig. 823 - Fig. 324, 
-care este reală dacă 20>0; deci suprafaţa este deasupra planului -zO0y. Pentru z=o, secțiunea: se reduce la un singur punct, deci suprafaţa este tangentă la planul Oy. Când 2 creşte, elipsa crește până la infinit. Tăind, suprafaţa cu planul zOz, se obţine parabola E | 

deci suprafaţa este născută prin deplasarea elipsei, paralel cu ea însăși, sprijinindu-se .pe parabola (P). Suprafaţa se zice paraboloidul eliptice (Fig. 824). A . 253. Paraboloidul iperbolic. Tăind Suprafaţa... 

2 pp 
cu plane z=ao, paralele cu YOz, obţinem secțiunea (Fig. 325) 

| w= a -£)) | 
22].
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care este o parabolă « cu axa, dreapta MP, paralelă cu Oz, al cărei. 

vârf se găseşte pe 

această dreaptă la 
2 

„distanța MP=5-5 

de axa Oz, aşe- 
zată în jos (Fig. 

325), înspre par- 
tea negativă a axei 

Oz, căci semnul 
"din membrul al 
doilea ' este —. 

Când ap variază, 

această parabolă 

variază paralel | 

cu ea însăşi, dar rămâne invariabilă ca formă, căci parametrul său: 

este egal cu g2, independent de ao. 

Făcând y=0, se găseşte parabola (2, 

  

Fig. 825. 

20 

situată în planul 702, tangentă la axa Oz în origină şi deasupra. 

ei. Această parabolă este curba directoare. Suprafaţa. este născută 

de o parabolă de mărime invariabilă, care se deplasează paralel 

cu ea însăşi, iar vârful său P se deplasează pe parabola (7), 

Secţiunile prin plane paralele cu z0y sunt iperbole de aceea. 

suprafața se zice. paraboloid iperbolic. 

Proprietăţi generale ale cuadricelor, 

Noţiuni asupra formelor cuadratice, 

254. Fie forma cuadrutică | 

| pp) = A22- AP A2+-9B ya 2B'zz-+ OB, 

. ŞI 

Ip =Az+B'y+B'z, 3 Bz Ay+Bz, 2 =B'z+By+A'z.. 

Determinantul 

AB” B' 
3=| Br AB |=AA'A”++OBB'B"—AB2—A'B'2—A"B'2 

BB A| | 

se zice discriminantul formei cuadratice p(r.,9,2)...-:
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Să notăm cu a,a'a,d,b' d” minorii corespunzători elemente- 
lor determinantului 5, în dezvoltarea sa, în raport cu elementele 
“liniilor sau coloanelor: Avem 

a= AA —B2, W=B'B—AB, 
a'=A"A —B2, V'=B"B —A'B', 

a''=AA' —B'2, b'=BBp! — AB, 

Determinantul | i 
a pr” | p' 

= 9 a o 
p' d a”! 

"se zice deierminantul (adjoint) reciprac al determinantului 3 şi se verifică uşor că 

a'=z, 
că minorii lui 8 sunt legaţi de elementele lui 5 prin formulele 
“următoare : - 

a'a''—b2=A5, b'b'— ab =B3, 

(D 4 ara —w2=A%, db —a'b' =B'5, 
| aa —b2=A"5, WD' —a"b"'=B'5, 

255. Dacă avem în acelaş tânp 

.6=0, a+a'+a!=0, 

sunt nuli. In adevăr, dacă 5=0, formulele (1) dau 
a'a'—02=0, a'a—b'2=0, aa'—b'2=0 

"toți minorii lui 5 

Ridicând la pătrat relațiunea a+a'+a”'=0, avem 
a2+ a'2-+a'72+ 9a'a” + 2a"'a+2aa'=0. 

Inlocuind pe a'a”, aa, au cu 2, 2, 2, obţinem 
| ae-a'2-+a'2-202+- 2012 9920, - 
-de unde se deduc | 

a=a=a'=b='=01=0, 
Deci, dacă toţi minorii lui 5 nu sunt nuli, este atunci cel puţiri “un minor dintre a,a'a” (minorii principali) diferit de zero. | 256. Dacă toți minorii lui 3 sunt nuli şi avem şi A+A'+A”'=0, -toate elementele lui 5 sunt nule, Avem, prin ipoteză, 

o „AA"—B2=0, A'A—B'2=0, AA'—Br2—0, 
Ridicând la pătrat pe A+-A'+A”=0, înlocuină pe A'A”, AA, AA” -cu B2, B'2, p'2, obţinem | „” ”
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A? A'2- 2824-2824 Tr 9B'2=0, 
-de unde urmează 

- A=A'=A"=B=B'=B1=0. 

257. Condiţia necesari şi suficientă. ca forma cuădratică cp(2c,7/,2) 

-să fie pătrat perfect. este ca toți minorii lui 5 să fie nuli. Gondiţa este 

“necesară. Să presupunem că avem 

cp(20y z)==M(ux 4 vy +), 

ze, = du(u ++ uy-Faoz), | 

2 p, =Au(uz-t vyt wa), 

-de unde 

ze =au(uz-tvy +2). 

Derivatele parţiale pe, având coeficienţii lor proporţionali, 

toţi. minarii de ordinul întâi ai lui 8 sunt nuli. 

Condiţia este suficientă. Dacă toți minorii lui & sunt “nuli, 

“derivatele parţiale Pot? pi? au coeficienţii proporţionali şi avem 

p=aP, q,=BP, 9, =yP, P=uz-tuy-Fwz. 

kormula lui Euler dă 

2p(,y,2) = apt yet 292 (at By Ya), 
2e(x,y,2)=P.Q, Q=axrBy-tyz. 

De unde "2p=aP-+ uQ,: 

unde, înlocuind pe q, cu &P, rezultă 

_aP=uQ, Q==P, 

deci Spa, pa)sse Pz, 

deci q este un pătrat perfect. 
Am presupus u=0. Dacă u==0, derivăm pe ol) P.Q 

în raport cu y sau 2, 

958. Condiţia necesară şi suficientă ca (4,2) să se: descompue 

îmtr'o sumă algebrică de două pitrale a două -forme lineare independente 

este ca 5 să fie nul şi că unul cel puțin din minorii săi să fie diferit 

;.. “de zero, Condiţia este necesară. Să presupunem că 

“p(2c,y,2) =aP2-4-8Q2, P=ux-tuyA-wz, Q=pos-t-qy-+rz, 

P şi Q fiind două forme lineare independente. Luând derivatele 

parţiale a celor doi meribrii, în raport cu %, iz, avem
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| | a, 
30 =auP-+fp0, Ze, = auP--BaQ, = e =a0P+BrQ, 

„Dar există valori nu toate nule ale lui Zy,z care anulează P 
Şi Q şi deci și pe. 9 e e. de unde 5=0. 

Mai mult, formele”, P,O sunt distincte, unul cel puţin din de- 
terminanții 

v 10 

q T 

| u 7 

p q 

este diferit de zero și fie 

        

? 

10 (ID 

7 p 

uU 

P 

In acest caz, ecuaţiile p. = 0, A „=0 nu pot fi verificate decât 
de valorile care anulează P= =0, 0= 0, Dar, cum acestea n'au de 
cât un Singur sistem de soluţii, va fi de asemenea și despre ecu- 

- aţiile *, "=0, 9= =0, şi prin urmare, există cel puţin un minor de 
primul ordin al lui 8 care nu este nul. 

Condiţia este suficientă. Să presupunem că 5=0 şi unul din minorii de primul ordin ai lui 5.diferit de zero. Există atunci, con- form propoziţii stabilite mai sus (No 255), un minor principal ne nul, de ex., a==A'A”— — B2=F0, Avem 

  

    

pri, y-kp, z 2-2) + ae. ryo, “+ 2p rep) 
Dacă 1,p,v verifică ecuațiile 

[3 z% = AA Bu + B'y=0, 

€) | 2 9 = B+ A'p + By=0, 
Ze! =BA3- Bu A=0, 

avem, după formula lui Euler, 

2p(Aupv) Ape pp hp =0 şi avem | 
(9) o Hop)eeleetă 9 2) 

“Cum avem 8=0, A'A”— B2--0, se poate 'rezolva sistemul €) dând lui A o valoare arbitrară şi se rezolvă ultimele două ecuaţii în raport cu p şi v. Se obţin soluţii de forma H==mĂ, V==nă şi în locuind în (3), avem | 
Po a) aleea, Ye +»),
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identitate care are loc oricare ar fi x, y;2,A. Inlocuind A cu = %, avem 

q(yz)=e(0, py—ma, z—n= 

= A'(y— ma 2B(y— ma) na)--A''(z— na), 

e(36,y,2)A'2 + 2Buv-t+ A", u=y—mx, v=2z—nă, 

Dacă .A' şi A” nu sunt nuli în acelaş timp, să, presupunem 
A'=F>0; atunci putem serie 

eo giotuBapÎ3F rit 2, 
sau A 

ec, (Ay Bop i ri, 

şi se vede că cele două forme A'u+-Bo și v, sunt distincte. 
Dacă A'=0, A”=0, presupunem B-+0 și 

(4,92) = 9Bu= Ste Br=o), 

şi deci propoziţia este demonstrată. 
259. Condiţia necesară şi suficientă ca forma  cuadratică (20,y,2) 

să se descompue într'o sumă de trei pătrate independente este ca discri- 
minantul 5 să fie diferit de zero. Condiţia este necesară. În adevăr, să 
presupunem că avem 

pay, 2)=au ii + ab sbg » aizazt0,, 

unde 

P, zeu iz, 20 Da 

Po =0t53-4-V29-k 1022, =] 22 2 202 |=E0. 

paz uaai va A ace | „43 U3 103 
Avem . i 

(+ d Pacat autsP 

4 (4 7 9 paun Prt-aotaPa-t-arsta Pa, 
Ș Le = arti PF cica Pa aste3Pa. 

Determinantul format cu coeficienţii lui PiPzPa în aceste ecuaţii 
este egal cu aiazasâizt0 ;: deci- formele Pa 9 , 9, sunt distincte în 
acelaş timp ca şi formele P,P2,P3. Dar fiindcă. "2.220, ecuaţiile P=0, 
P2=0, Ps=0 nu.sunt verificate decât pentru x=y=a2=0 şi deci 
şi ecuaţiile (4) e,=0, 9,=0, 4,=0 și prin urmare 520. 

Condiţia este. suficientă. Să presupunem 3=+0. Vom deseom- 
pune forma cuadraticii q(,y,2) într'o' sumă algebrică de pătrate. 

N. Abramescu, — Lecjiuni de Geometrie Analitică, a 26
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; „10, Vom presupune mai' întâi că cei trei coeficienţi A, A', A” 
nu sunt nuli în acelaș timp; fie,, de ex,, A=F0. Putem serie 

” 

(ac, og (AtBry B? p- Oris, AY 2+2Byz, 

sau | 
45) AoC BP. 9ăy 
Dacă a' și a” nu sunt nule în acelaș timp, de ex., a'=-0, avem - 

Rr 1 b2 Apar pz) (Ar By Bia alai dop— 0 ala, 

gl paz) = T(Aa--Bp Bra) tata dat a, 
căci a'a''—W=A8, 

Am descompus 'astfel pe e(,y,2) într'o :sumă de trei pătrate 
ale funcţiunilor 

Ax+B"'y+B'z, a'y—b'z, z,-.: 
“care sunt ind&pendente, căci determinantul coeficienţilor 

A pB' p! | | 

- O a” —0 |=Aa-k0, 
0 0 1 | 

Dacă cele două numere, a şi a! sunt nule, D este diferit de. zero, căci a'a''—f2= A3: Identitatea (5) se mai poate scrie 

| aaa) aa Bye 2, | 
sau 

p(2c,y,2)= LAB +B'a pd +a L(y—op, 

Formele sunt distincte, căci determinantul coeficienţilor 

AB” B? | 

O 1  1|==—9A:£0, 

O 1 —1 | 
"20, Să presupunem că A=A/=Ar= 0. Avem 

| p(3c, y,2) =2Byz-4-9B' zx+-2B"'ay 
şi cum 5=9BB'B” nici unul din numerile aura nu poate & “nul. Avem deci 

— pr %> 
(e) p(0-B2(Brry--Bra)— 208,
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eri Bretictary Bz] — [Br na yH6— B')z „P_ 200 2, 

Formele sunt distincte, căci! determinantul coelicienţilor 

[Br-B pup 
Br” —B' B—B' | —0B/2=:0, 

„0 1 1 i Dă 

IE , : i 

, 

Direcţiunile asimptotice ale suprafeţelor de ordinul 
al doilea. 

„260. Fie 

„Ay. z) AA A"z 22+2By2 28204 20ray2C 0740072400 

-ecuația unei cuadrice. e 
1. Făcând ecuaţia omogenă, cu ajutorul variabilei i avem 

DE-A! pa-ârz —2Byz+4-2B' zo+2B'ayt2Cat+2C: yt+2C"iz+ DP=0, 

Punctele de la infinit ale acestei cuadrice se obţin făcând 4= 0 
și sunt date de ecuaţiile 1=0 și . 

(1) (x, caz  A'y2 -t- A!22-+ 2Bpz-4-9B'zx+ 2B"ay, 

:a doua reprezentâud un con cu vârful în origină, care este conu 
-direcţiilor asimptotice. 

[. Să presupunem 50. In acest caz, e y. 2) se deseompane 
'într'o sumă de trei pătrate 

gras) 072-07
8, DR | 

«x, 8, y fiind numere, iar P, Q, R forme lineare independente, adică 

“determinantul coelicienţilor lui x,y,z în aceste funcțiuni nu este nul. 

Această însemnează a spune că planele P=0, Q=0, R= 0 
“au un singur punct. comun, origina. 

Dacă a.6 au acelaş semn, ecuaţia aP2--802.+-R2=0 n'are 
-de cât soluţia x= y=z=0. In acest caz, suprafaţa n'are direcţie 
„asimptotică, reală, se zice că acest con este imaginar. 

Dacă &,$,y nu iau acelaș semn, conul (x,y,2):=0 este real, 
Auând ca noi plane de coordonate P= 0, Q=0, R=0, ecuaţia co- 
nului devine, de ex., 

! 2 Me 
x2 ! pm 

2 [2 c2 

“Tăindu-l cu planul z'=c, se obţine elipsa (B),.: - 

| X/'2 y'2 

ti 
26+
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Conul direcțiilor asimptotice. este cu vârful în origină şi cu diree= 
toarea elipsa (E); conul este real, 

II. Să. presupunem că 5=0 şi că unul cel puțin din minori; 
de ordinul întâi este diferit de zero. Atunci (x,y,2) se descompune- 
într'o sumă de două pătrate independente 

„pl pz)2aP2--BQ2, | 
Conul direcțiilor asimptotice “se descompune în două plane- 

reale -sau imaginare, după cum & și B au semne contrarii sau. 
acelâş semn. a i a 

Dacă cele două plane sunt reale, direcţiunile asimptotice ale- 
suprafeţei sunt toate direcţiile paralele cu aceste două plane. Dacă. 
cele două plane sunt imaginare, suprafaţa are 'o singură direcție 
asimptotică reală, care este paralelă cu intersecţia planelor, 

IN. Să presupunem acum că toţi minorii lui 5 sunt ziuli. În. aceșt caz,. forma cuadratică %(X,y,2) este pătratul unei funcțiuni linare, conul direcțiilor asimptotice se reduce la un plan. dublu. Toate direcţiile asimptotice ale suprafeţei sunt direcţiile paralele cu acest plan. | Da 
Rezultă de aci, 10, 3*F0, direcţiile asimptotice formează un con real sau imaginar; 2. 5=0 şi cel puţin un minor de primul ordin diferit de zero; conul direcțiilor asimptotice se: descompune. în două plane reale sau imaginare” conjugate; 30. toţi minoiii de- primul ordin ai lui 5 sunt nuli; conul direcțiilor asimptotice se re-. duce la un plan aublu. | : 

„ Plane tangente la cuadrice. 
IE 261. Planul tangent în punctul Mo(20,Vo;z0).al cuadricei f(x,y,2)=0. este reprezentat de ecuația | 

„Ce—xof: WWF! + (z—za)f' =0, sau Ă „o „Yo: 20 , 

off Cofetaria) 0; | - Făcând funcțiunea Ax, ;Z) omogenă cu variabila î, ecuaţia. cuadricei devine pu | 
. F(x, zl) =0, | ” 

și cum punctul este pe suprafaţă, avem,» . 

, , , F(oco,yoszosto) = 0; | | XoF ek yoP +aF + FR =2F(XoJozoto)=0,, - deci E 
X ob Yok + Z0B, = — to.
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'Ecuaţia (1) a planului tangent devine în coordonată omogene 

= x Ba șa Be_(so Pe „= 
ui î bol JO, 

XF” i VE + 2E * IF = 0, 

“Şi care se reduce la ecuaţia (1) făcând il 

Ecuația acestui plan tangent se mai scrie. * 

XoE yo, + zoF,+-tok,=0 | 

:şi rezultă 'că, dacă punctul este la infinit, to=0, în direcţia (L), ai 
cărei parametrii directori sunt X0.0;20 planul tangent în acel 

punct este 

xp +-JoF, -rzoF” =0, 

-şi este un plan tangent la ionii suprafeței, sau un' plan asimptotie 

relativ la direcţia asimptotică (L), 
Observare. Am presupus că Fr» F Fa nu sunt nule în acelaş 

“timp. Dacă sunt nule, din relaţia, lui lare 

2F(xoyoszoto)= XoF” „FIE, rzoF,, + toF, =0, 

“rezultă F, =0 şi deci punctul (zoo) are coorăonate ce verifică 

-ecuaţiile | , 

2) - 1 „=0, F=0, F,=0 F,=0, 

-şi se zice punet singular. 
Să vedem dacă cuadricele au puncte singulare. . Fie Mo un 

„astfel de punct şi M, un punct oarecare al spaţiului. Un punct al 

-dreptei MoM, are coordonate de forma 

Xo-rĂXr Yo-trAyv Zori to Ati, 

.şi valorile lui A corespunzătoare punctelor de intersecţie, ale cuad- _ 

„ricei cu dreapta sunt date de ecuaţia ' 

F(x Ax Vor zo+ Azi, to+-At)=0, | ! 

F(0oszosto) Axa, E, kaF, ph, |; PFG Vzuti)= 0 

“şi cum avem relaţiile 2), urmează. 

 A2F(xusyZunta)=0, 

-deci cele două valori ale lui A sunt nule, ambele puncte de inter 

secţie se confundă cu Mo.. o 
Așa fiind, să considerăm” un punct A pe o suprafaţă de or- 

-dinul al doilea, care are un punct dublu Mo; rezultă că dreapta
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MoA tae „suprafaţa.- întrei puncte, deci este. în întregime situată pe- 

suprafaţă. Cuadrica se reduce deci la un. con. Deci, dintre cuadrice,. 
conul de ordinul, al doilea este singura a suprafaţă care are un punct. 

singular și anume vârful său. Se 
269. Planul tangent într'un' punct: al cuadricei tae suprafața după: 

doui drepte reale sau imaginare, distincte sau confundate, trecând prin... 

punciul. de coniac. .Să luăm origina în punctul de contact şi planul 

tangent ca planul. xOy.. Ecuația cuadricei este - - 

(xyz) 2ez=0.:-. 

Planul z= 0 țae suprafața. după curba e ce are, în „raport cu 
axele. Ox, 0», ecuaţia q(x,y,0)=0, sau 

AMA! 2-POBuazy= 0, | 

care reprezintă două drepte ce trec. prin Grigină, reale, imaginare 

sau confundate. ... » 
263. Ecuația tangenţială a unei cuadrice, sa essprimăim că. 

planul, a 

Ii 

ut oji-ii0e-+1t=0 

este tangent la suprafaţa A(x,y,z,t)=0. Pentru aceasta este nedesar- 
și suficient ca: ecuaţia, să poată fi identificată 'cu ecuaţia generală. 
a unui plan tangent. De unde 

fa_Ta_fa_ fi a 
„sau e ” 

Ax + By Ba +Chi=pu, 

Bi Ay Ba + Cl pe, 
BX +By 4 A”z + Ci =pw, 

. -Cx,+-C pt C"z 2 4+Du=gp. 

Adăugând şi reluţia 

aL tptriwzi + pt, =0, 

care exprimă că punctul de contact este în planul dat, obţinem cinci 
relaţiuui, din care eliminând pe XYu îti obținem 

ABB Cu 

B” A B Co 

| BB A” cr 1 =0, | 
CC cc D 'p N N a „ ” , 

az DP PAOl i 

care este ecuaţia langenţială a cuadricei.  
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DR _ Clasificarea cuadricelor. 

_Cuadrice cu centru unic, S 

204. Ecuația generală a unei cuadrice este 

a foc 2 y 2) 20-20 "y-+20"24+-D=0, 
unde 

p(,y,Z)2AX2+- A'y2-+ A”z 24 2Byz+-2B 23 -2B73y= 0. 

"Să deplasăm axele paralel cu: ele înşi-le în punctul (30.Y020) ; 

avem formulele 
xxx, y= yoty, z=a9tz , 

N 

iar ecuaţia suprafeței devine 

Aztota' „Voty za) Ren zo) ref, if +2"fj rp(oyz z)=0. 

Ca această ecuaţie să nu conţie termeni lineari în xyz, 

trebue şi e de ajuns ca punctul (0,020) să fie dat de ecuaţiile 

- [3 Fra Axo By Bzo-G=0, 

ir „= B"Xo-t A'yot Bot” =0, 

| Fra =BrrotByortarzar 00, 
Acest, sistem admite-o soluţie unică, numai dacă 

| AB B'| 
î=| B'A' B 0. - 

B' BA 

Vom cânsidera mai întâi cazul 50. Transportând origina, în 

punctul (x0,o;Z0) dat de ecuaţiile (1), ecuaţia cuadricei devine 

(2) | (x",y,2)+ f(osyo;Zo) = 0, 

Se vede că dacă punctul M(x%,y',2") aparţine suprafeţei atunci 

- şi punetul M'(—x',—y',—2') se află pe suprafaţă, adică punctele 

M şi M', care sunt pe suprafaţă, sunt simetrice faţă. de noua ori- 

gină a axelor, care este centru de simetrie. Punctul (00,20) este 

așa dar centrul suprafeţei. 

Deci, dacă 520, suprafaţa admite uu: ceniru unic, dat de ecuațiile 

(L) iar transportând axele în acest punct, suprafaţa ia, forma (2). 

Acesta este singurul punct care'se bucuri de această ultimă pro- 

prietate. - 

„. Pentru determinarea teemenului fOtoYo, z), observăm că 

A (20020) Exo Axa By vo + B'zo-+ C)--Yo(B''zo-t A'vo+ Bz C) .. 

—kz0(B'x0-tByo-tr A''zo4- 0”) + Cor CyotCzo+D. , 

(D
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Ținând: seamă, că punctul (x9,yo;20) e dat de ecuaţiile (1), avem 

(3)  AX0.YoZ0)= Căo C'po + Czo+D. 

Eliminând pe Xo,yo;20, între ecuaţiile (1) şi (3), ăvem : 

AB” B'-C 

BA B C | 

Bac [O 
C 0! 0" D= fiocopyosze) 

de unde De i - 
' AB BC 

- A B“ A'-B C“ 

Anoo) =a Alp p pu cal” 
_|e aan 

„Deci, coordonatele centrului, unei cuaărice sunt date de ecuaţiile 

F>=0, f;=0, fi=0, 
şi transportând origina în acest pane ecuaţia. cuadricei devine 

(ac, y'iz +a 3=0. 
Dacă A=0, cuadriea este un con, centrul (X0,Y0,Zo) al acestei. 

cuadrice fiind vârful conului, ecuaţia conului faţă de vechile axe 
Oxyz fiind g(x—x0, p— yo, z—29)= 0. 

265. Axele cuadricei. 1. Se poate reduce mai mult ecuaţia 
„ euadricei, făcând rotația 

| x=aX pu -+vZ, 

Y=02X + BaY + yaZ, 

2=a%3X + P3Y-kyaZ, 

% 

  

sau 
Sa 

| N=aX--a2y + az, 

(5) | Y = Bat Bay + Boz, 

Z=y T1X-t ay "Vaz, 
unde a, :..„Ya verifică relaţiile de ortogonalitate și care tac să âvem 

| Pg =X2j-V2Za | | 
- Să găsim aceea substituție ortogonală, pentru care avem 

(0) 2 etapa) Su 2 S2V2+ Saza, 
(8) . . X2-- y24 22=N2-p y2-- Za; ” 
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Din aceste două condiţii, obţinem 

(9) ep(x,y,2)— S(a2-+- y24-22)=(S, — S)X2+-(S2—S)Y2 + (Sa— S)Z2. 
| Să observăm că determinantul formei cuadratice din membrul 

întâi este aa - 
- | A-S 8” B'. 

a5)=| B” m-s B |, 
| pr ap ans] 

iar acela al formei din membrul al doilea, . 

S,—sS 0 O 

0 S2—85 0 |=(8.—S8)S2—5)(Sa—5). 
O 0 Ss-s 

Dar, modulul unei substituţii lineare fiind d, se ştie. că între 

-diseriminanţii D, şi Dz, ai formei Gate şi celei transformate, avem 

relaţia . . | | 
D= d2D.. | | 

In cazul substituţii ortogonale, modulul d fiind egal cu 1 

“(No 197, 11, 20), avem" Sa 
A—S: p” B! _ 

AS)=|B”' A-—S B =(8,—8)(82—S5)(53—58). . 

BB A'—S a 

Această relaţie probează că coeficienţii S1,S2,Sa din relaţia (7) 

:sunt rădăcinile ecuaţii A(S)=0, numită ecuaţia în S, 

A-S BB B'. ă 

(10) AS)=| B” A'-—S B |=0. 

| B' * B A”—S 

Il. Vom. demonstra că această ecuaţie are toate yădăcinile reale. 

“(Kronecker). Membrul întâi al ecuaţii (10) este discriminantul :co- 

micei a cărei ecuaţie omogenă este - 

cpfac,y/,2) _ S(a2-4-924-22) =0. 

In caz când S, este o rădăcină a ecuaţiei în S, acest dis- 

-criminant este nul, deci conica se reduce la un sistem de două 

drepte (No 104), iar expresiunea de mai sus, pentru S=S$, este 

un produs de doi factori lineari, P şi Q. ” 

Dacă S, ar fi un numâr complex, S=a-if, atunci coeficienții 

din P și Q, ar putea fi și ei complexi; am avea __ 

(UD) tea) Sura )=(P'-HiPQ'HiQ”), î= VL.
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Dar această egalitate este imposibilă. În. adevăr, să conside- 

răm ecuaţiile P'=0, Q'”=0.. Putem găsi-.o infinitate de valori pen-: 
tru 242, care. să verifice aceste două relaţii,” fiindcă două! ecuaţii. 

omogene cu trei' necunoscute admit totdeauna o înfinitate de soluţii.. 

Fie ziYu2 un asemenea sistem de soluţii, diferit de soluţia identic: 

nulă. Pentru acestea, identitatea (1) devine 

e(Ziyu2i)—a a(z,t-9ji + 2-80 fr2)= p' gr. 

Membru) al doilea este o cantitate: reală, deci ŞI mombrul. 

întâi este o cantitate reală; deci : -..- 

(22-92 220, 
de unde rezultă: 3=0 și deci rădăcina S, este reală, 

Rădăcinile ecuaţii în 'S sunt toale diferite: de zero, căci produsul. 
lor este egal cu —5-F0. 

| : Coeficienţii ecuaţii, în sunt “invarianți, adică forma lor răinâne. 
âceeaș faţă de orice sistem de axe ortogonale. Intr” adevăr, când, 

„trecem de la un sistem de axe. ortogonale la altul, translaţia nu. 
alterează „coefieienţii. formei e (0. 2), iar o rotaţie dă loe la iden- 
titatea - 

S 

zeu Strutter (ziua) = Sete). Ea 
Dar în virtutea proprietăţii discriminantului, avem identitatea. 

A—SB Bi LAS BB 
Bi A'-s B |2 B A'-s 8 |, 

LB a: BB A-S 
acea 

oricare ar fi S; Aceasta arată că coeficienţii “termenilor în S ai. 
ucestei expresiuni sunt invarianţi. 

III. 10. Acestea fiind stabilite, să facem în. identitatea i) 

(12) (ay 2)— Sa? 027 T22)= (n —S)S2- (62524 (Ss 752, 
pe S.=S$; avem. 

(18) play) — Sil ta) (5 Sh -sz 
Descompunând expresiunea -din membrul al doilea întrun pro-: 

dus de doi factori lineariy “acei. factori sunt identici cu 
>; 

ti VS = Suv Si 53 7=0, 
care: reprezintă două “plane ce trec prin OX, a ctiror intersecţie. 
este OX. 

Rezultă, deci, că ecuaţiile axei OX se obţin descompunând ; în. 
factori lineari expresiunea , 

y IE = E selepz) — Suez i+2), Li EN    
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Mai “putem găsi ecuaţia. axei: OX. și altfel. Pentru aceasta, să deri-: 
văm relaţia (13) în raport cu *yz ȘI să. ținem seamă de (5). Avem; 
astfel 

100250) =(5—s Br 6u-s DmZ 

(e 25p= (S—5 DRAT-HS5—s Draz, 

. 10, — 25,2)- (8 Spa Saz.. 

De aci se vede că ecuaţiile | E | - 

Pe —2Sx= 0, P— 25y 0, pai 0 Ii DC: 

reprezintă trei plane ce trec prin axa '0X, definită: de ecuaţiile Y=0, 
Z=0. Aza O0OX se obține deci prin două. oarecare din ecuaţiile 

pu —2S,x= 0, e -25,y= 0, cp - 2S.z= 0. 

Prin acelaş raţionament, 'se vede că acele 0yși Oz, se obțin Cute 

aceleaşi: ecuaţii, înlocuind pe S cu Sa şi Sa. , 

Axele noi fiind: determinate, ecuaţia” cuadricei ars forma |? 

. Se SzX2+ Spre =0, 

2, Discuie. Cele trei axe OX, OY, OZ formează un sistem. 
de axe ortogonale între ele,.-în virtutea . relaţii (12). din care au: 
fost deduse. In adevăr, această identitate lineară în S, fiind veri-- 
ficată pentru trei valori S,,S2,S3, diferite între -ele, :va.. fi -0 iiden- 
titate d S, adică va fi adevărată oricare ar fi S$. Deci substituţia. 

definită, prin noile axe dă loc la ambele idențități (7) Și 48), ŞI» 

în baza identităţii (8), este “ortogonală. 

" Raționamentul 'precedent presupune rădăciriile Ss, S2 Ss, ai 

ferite între ele. Să examinăm. cazul când două * sau toâte' aceste” 

rădăcini sunt egale între ele. : 
Cazul rădăcinei duble. Fie Si Sate Sa Dacă facem S= 53, ob- 

ținem o axă definită de; planele 

| A „i 2Sar = 0, , ? —9Say= 0, ?, —05ys= o. 

Dacă facem în relaţia (2) S=S, avem : RI 

tp(2ca, 2) Sa l024-92+-22)=(Sa— S)Z2. - 

adică se reduce la un singur. termen. Pentru ca această relaţie. 

să fie verificată; este de ajuns, ca axa : corespunzătoare rădăcinii. 

S, să verifice ecuaţia a 
” Z=0,
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-adică să se găsească :în acast:plan. In acest caz, este de: ajuns, 

deci, să ne alegem două axe OX, OY,. perpendiculare între ele, 

„“situate: în acest plan, pentru + ca identitatea (12) să. fie "verificată 
-când 85= S. , 

Axele fiind astfel alese, identitarea 42) este verificată pentru 
-două valori distincte ale lui S, deci se' desparte în identitățile (7) 
:Şi (8), adică corespunde problemei noastre. 

Prin urmare, când ecuaţia în S admite o rădăcină dublă, 
problema găsirei noilor axe este nedeterminată ; există o infinitate 
de sisteme perpendiculare care răspund problemei. Toate acestea 
au însă una din axe invariabilă, adică se obțin, unul din altul, 
printr'o rotaţie în jurul axei fixe, Ecuația cuadricei devine în acest 
caz - 

SEFI) S922+9=0, 

-care arată că suprafaţa este de rotaţie în jurul lui OZ. 
Axa suprafeţei fiind perpendiculară pe planul Z= =0,. ecuaţia 

“ei se obţine descompunând în factori expresiunea: 

(9,2) — Su(X24-y2-+- 22) 
care, în cazul nostru, este un pătrat perfect. Acest factor se ob- 
ţine luând derivata ei în raport cu oricare din variabile, căci, în 
„acest caz, toate aceste derivate reprezintă acelaș plan. 

Deci, când ecuaţia în S admite o rădăcină dublă, S., cuadrica 
este de rotaţie ; axa „ acestei suprafeţe este perpendiculară pe planul 

i 9, —2Sx= 0. 

IV. Zi rezumat, când 2:40, ecuaţia generală de ordinul al doilea 
reprezintă elipsoid, iperbolid sau con. Pentru a obține axele unei 
;cuadrice cu centru, unic, se rezolvă ecuaţia în S, 

A— S B“ B'* | 

„| Bi A—S B 1=0, 
BB As 

Dacă SF S2=FS3 sunt rădăcinile acestei ecuații, axele cuadricei 
sunt date de două oricare din planele 

9, —2Sx=0, e, —25y=0, q,—2Sz=0, o 
iar care inlocui pe S respectiv cu S,,S2,Sz. : 

Ecuația cuadricei este 

S X2.+ SaV2+ Ssz2-+ 20. 

. 
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„Această ecuaţie ne arată că noile plane de coordonate sunt. 

olane de simetrie ale suprafeţei şi că prin urmare .noile axe sunt 
de asemenea axe de simetrie. 

V, Exemplu, Ap) 3p-tAyz—604-8y-+8—0, Coordonatele cen=: 
trului sunt date de 

| , T=0, F=0, F=0, 

şi sunt (3, 0, —2), Avem ” “ 

| , | fleta, Yo, 20) = 3a0o-ţ Apo+8=—1. 

Ecuația cuadricei raportată la axele onsportate În centru este 

e array 
Ecuația în S este : 

1-s: 0 0 , | 
-0' 3—S 2 |=(S—1(SF1(S—4)>0, 

00 -s 
şi are rădăcinile Si=i, Sz=—1, S3=4. 

„ Ecuația redusă a a cuadricei este . N 

3—Y72-P472=—1, 

Axele sunt date de ecuaţiile 

l. 2 ” “ - 
ze, —Sr=0, z—Sr=a(1—S), z(1—S)=0, 

| ? i N . 

z*, —Sy=0, 3y-ţ-22—Sy=—(3—S)y+-2z, (8—S)y-4-2z=—0, az 

20, —Sz=0, 2y—S2=0, . 

Pentru S=1, prima ecuajie se reduce la o idențitate, iar celelalte- 

două devin 
y-kz=0, 2y—2=0, 

sau y:=0, z=—0. Deci OX coincide cu.Oz.. 

Pentru S=—1, ecuaţiile devin 2=0, 2y4+-z=0. 

Pentru S=—=4, devin 2z=0, y—22=0. 

| Deci, axa OX coincide cu Oz,-iar axele OY şi OZ se găsesc în pla: 

nul YOZ, reprezentate respectiv de ecuaţiile 2y-+-z==0, y—z2=—0. Se observă. 

că noile-axe sunt perpendiculare între ele. Cuadrica este cu centru, iperbo- 

loid cu o pânză, centrul în (3,0, —2), axele fiind Oz, şi dreptele situate în. 

planul. v02, + cu Seuatiile 220; y—22=0, 

Clasificarea cundricelor. Genul paraboloid. 

986. Să studiem cazul 5=0, când centrul . cuadricei este: 

aruncat la infinit sau nedeterminat. Pentru a reduce ecuaţia. cuad- 

ricei, să. facem o. rotaţie. a axelor, așa că q'să transformă, cum. 

am văzut, în .:=- | — 

sta, 2) Suzi 22 Say'24+ Sa '2, 
pa
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In cazul de faţă, însă, cel puţin: una din rădăcinile ecuaţii 
“în S este nulă, fiindcă : | 

-. 3= —S,5255—0, 

Deci, după o 'rotaţie, „expresiunea redusă a: formei i pla 2) 
“va fi 

L SS, sau u, Syz'2 

Î. Făcând rotația, ca și în cazul cundrioei cu “centru, noua 
- ecuaţie a cuadricei va fi 

Sut2--Sayp2-kOCat Fe” y. pac" & '4-D4=0, 

Această ecuaţie se mai poate scrie 
| ( &) 1 î 2 C'2 

4 ” 7 LL 1 = 

(14) S (2 tz S) + Se Y arsi Ss +20, - alo, S, =) 0. 

Dacă C,=+0, să facem translaţia | ! 

Cu C Lp e câ. 
X=z + S Y=y! + ga S2” 3. Z= a i + aer [Digi], 

şi ecuaţia cuadricei devine 

S X2+ S2Y2=2C! Z, 

„care. arată că este parabolvid, 

Dacă C, =0, ecuaţia (14) are numai termeni în x şi Y. Ea 
reprezintă deci un cilindru, cu generatoarele paralele cu 0Z cu 

: directoarea în planul XOY, conica cu centru 

CP cz. CP 
“Sule + Cjrselyp + 2 So, -o. 

- S SS 
Acest cilindru se reduce la i plane, dacă 

cz 0% 
D= Ss Ă N Mae 

aL In acest caz, ecuaţia. cuadricei după rotaţie, devine Dă 
 Siz'2 2020/202400, i 

? « . c sr ) +20 raci roi fo, 

Făcând substituția 

Nor Co, pa Gu FCiz! „cursei | 3 VCz+C2 R 7 
| i _ Cut Ciz” —Gyric: 

Oz Ț RR 
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-ecuaţia devine | i 
s, N2 „RY. +T=0, 

“care reprezintă: un cilindru cu generatoarele parălele. cu 0Z şi a 

cărui bază. este situată în- planul Z=0,:sau Guy Cyz'=0 şi este 

-o parabolă. 

Acest cilindru se reduce la două plane paralele când C,=C,=0. 

Deci, când 50, cuadrica este un. paraboloid, cilindru, sau două 

+plane. . o 

Il. In general, ecuaţia de ordinul al doilea, 

“fr, y, 2) ZA2F-A'yFA”2 sv abyzk2Bi e 2Bray-F2Ca-F2C/y-kăCraD =0, 

„reprezintă numai elipsoid, „iperboloid, con, cilindru, sau două . plane, în 

“rezumat cuadrice. 

| IV. Exemplu, f(Xy2)= =2gpH4a y— Se —âyz-6i—5=—0, Avem 5=0 

: Ecuația în S este 

—3 2 —4 . . , 

ÎN 2 2—S —2 |=0, S'—2S2—24S—0, S.=0, S2=—4, S3=6, 

—q  —2 —s 

-cuadrica este un paraboloid. 

Noile axe sunt determinate” de ecuaţie 

1 „ e. 
Li —S0=0, Zr —Su=0, Z 9, —Sz=0, 

“în care 'înlocuim pe S cu Su, S2, Sa. Obijinem 

LI = 20y, adi pi Dada A 
Oz, == 7; 09 GOT: = 

: trei drepte ortogonale între ele două câte două, Cosinusurile directoare ale 

-2 
axelor sunt Oz” ST = C=> 12) Oy! (= 

- tr m Ș POZE re /6 Ye 

TEI 
=, dale că 7. Rotaţi 

VIOI ză = ai 2) fai fs =) otaţia 

-e detinită de , 

rai day —Fas2', y==b,X Fay baz”, ze? -țro y-bosz', 
. . 20 7 p_z 

setata Tetie eIOR, 
Ecuaţiă devine ” 

 —apeozref ro A e, 

„care se mai poate scrie 1. 

bata) (e as) tree 
Să facem translaţia
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45 6: 1 Xa 0, Vp 0, Zap “ae” Yaya Papa” 
şi- ecuaţia devine —4Y2-4-6Z24+-V/6'X==0. Cuadrica este un paraboloid iper=. 

“iar ca axă direcţia (0z')(1,—2, —1). bolic, cu vârtul (42 —6_ 1) 
Vo! Sa! 2/87 

Exerciţii. | 

'1); Să se cerceteze natura cuadricei 709--6y2-4-522—4y2—420y=6. 

R. Ecuația în S este $3—-18S2-1-99S—162=—0;. ecuajia transformată este. 
X2+2Y24+3Z2=2; elipsoid, 

2) Să se cerceteze natura cuadricei 1100-1097 12-82 
-F4za0=12, - 

R. S5- 27S2--180S- 324==0, X2-ţ+-2Y2+6Z2—4; elipsoid. 
3). Să se cerceteze natura cuadricei 7a2—13y9--622-24ary--12y2: 

—122r= 484. 

R. S5—343S—2058=0; X2--2Y2- 2 Z2= +12; iperboloid cu una sau două 
pânze după semnul membrului al, doilea. 

4). Să se cerceteze natura cuadricei 202-+-3y2-4-422 60 y4-4y24-822—8,. 

R. S5—9S2—3S+20—=0; după teorema lui Descartes, această ecuaţie 

are două rtdăcini pozitive şi una negativă, suprafaţa este un iperboloid cu. 

o pânză. 

(5). Să se cerceteze natura cuadricei 72 gpae-k6ra- He yt2a 
apă, 

R. s5- -5S%—14s=0 0; rădăcinile o, 7 2; m-a 2; paraboloid. 
Pia 

iperbolic. 

6). Să se discute natura suprafeţei Oy 3)-Ha-toP= 
R. Un con. 

7). Să se discute natura cuadricei . a2--(A-f1)y2-az2—2yz-4-2a0y-+-2o0- 
-[-22-+4==0, A fiind un parametru variabil, | 

R' Ecuația în S este (1) S5—20-HI)S%-(a9-3a— 1)S— A2— 10. 
10, —1=F0, ecuaţia are trei rădăcini ne nule, S.,S2,Sz, suprafaţa are' „centru. 

unic, iar ecuaţia redusă este S 1X2-f- Sa Y24-SaZ2-+- SE 

are toate rădăcinile reale, numărul rădăcinilor pozitive este egal cu numă- 
rul variațiilor; deci vom studia semnele coeficienţilor ecuaţii (1), “după Va”. . 

  =0. Cum ecuaţia în S. 

  

    

  

      

lorile lui A în raport cu Et, —— şi. rădăcinile a, Bale termenului X2+33—1.. 

A__| Semne coet. [Semnele aa. Avem tabloul alăturat. .Deci dacă A<—I,. 
—o . . - - semnele coeficienţilor ecuaţii reduse sunt 

1 kkt | += —+; suprafaţa este „iperboloid cu 

—4 ++ — Pa .0 pânză. Dacă az, avem sem-. 

8 e + + — “nele += iperboloid cu o pânză. 
1 tă = Dacă Sp 0, con real. Dacă 

= CACI, ++ — +, iperboloid cu două. 
pânze A>1, + +--+-+, elipsoid imaginar  
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20, A= 13 ecuaţia. în :S,' $5—3s—0; supraiaţa . este 'un paraboloid 
iperbolic, sau un Cilindru iperbolic (care se poate reduce :la două plane), 
Reducând .ca la ex., IV (No. 266), se vede că este un "paraboloid iperbolic. 
Sau, se poate: vedea şi cu planele ce dau centrul, zi aa yt1=0, zf = = 

A-ki)y- za =0,— IFN 910; pentru A == 1, a ceste plane sunt pa» 
ralele cu aceeaş dreaptă '(se- tae două câte două: după drepte paralele), 
suprafaţa este un paraboloid iperbolic. 

39. A=1, S5—4S2-+-3S—0, o rădăcină zero, două pozitive, paraboloid, 
eliptic, cilindru eliptic (real, imaginar, sau redus la două plane), Operând ca 
la ex.; IV (No.. -266), se vede 'că reprezintă un cilindru eliptic i imaginar. Sau, 
se vede că. planele centrelor trec prin aceeaş dreaptă r--2-+-2=—0, y—2z—1—0. 

Pol Și plane polare. 

267. Plan polar. Să ducem printr” un punct M, o secantă 
văriabilă, care -tae o cuadrică în punctele M' şi M“; 'să: însemnăm. 
cu M conjugatul armonie al lui M, în raport eu M'M“. Locul punctului 
M, când secanta se învârteşte în jurul lui M,, este un plan, care 
se zice planul polar al punctului M,. 

Să însemnăm cu (cu yzuti), (azi) coordonatele- purictelor 
M, şi M. Un punct oarecare al dreptei Me M are. coordonate de. 
torma, 

aură sat Ya zutâz, tikAt,: 

iar valorile lui A corespunzătoare punctelor de. intersecţie ale cua-, 
dricei f(x,y,2,1)==0 cu. dreapta MM sunt date de 

ară, pir Ay; za, birt = XA, y, 2, î) 

-a(>z Dra Ira PE 2) +A oz b)= 0. 

Pentru ca A de ireal M“ şi M“, cărora le cores- 

pund. rădăcinile A” şi A“ ale acestei ecuaţii, să fie conjugate armonie 

în raport cu M, şi M, trebue ca 4 1'=0, adică 

2 6) 
sl Tyr d pr? 2142 [0 

ceea. ce arată că locul: mn M esta un plan: Această ecuaţie 
„se mai „poate serie: : 
a Fu fa fa dă N | Ei salvă +a Aizz Tâzp =0. a - 

i Odservări. A, Planul "polar este nedeterminat cana 2 = =, 

E, PL =0, adică dacă punctul Mu este n punct dublu al suprafetei, 

cum, ar îi vâriul unui con.: 

N. Abramescu — Lecţiuni de Geometrie Analitică. 27
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. 

of 
„Al. Planul e este aruncat la infinit, se reduce la i=—0, cand za =0,, 

- = , 2 = 9,- 2 2F 4-0, adică punctul M, este centrul suprafeței. 

y . 

! „Al. Dacă punctul: M, este la infinit, î=—0,. în direcţia: de parametrii: 
directori 2, Yu Zi, planul polar se reduce la . 

4 

. “ad. + ȘL ta La 

Punctele M sunt în acest caz CI ezeae coardelor paralele cu aceeaş: 
direcţie, şi planul lor este planui' diametral conjugat acestei direcţii. | 

268. Polul unui plan, .se zice “punctul M,(rusyszwti), al cărui; 
plen polar este toemai planul dat uz--uy-tkz+-pl=0. Ecuația. 
planului polar a punctului M, fiind 

aplrugl+a 2£ et =0, 
Vi 252 Oh. 

seriină că ambele ecuaţii reprezintă acelaş plan, avem 

„2f 2f .9f 29f. 
Ce _dm Bai Bi 

u vw 2 

Egalând valoarea acestor rapoarte cu 2), ecuaţiile care dau. 
coordonatele polului sunt: 

Asi +-B' put B'2 +-Ci —Adu=0, -. 

BY A'p + Bz + C'u—Av=0, 

Bai By Aa Ci —do=0, e D 
E "Cât Ctpi Cat Dup: - 

Presupunand determinantul NI 

” ȚA'B' Bp' C 

W 

- -: a po | B” A! B C! DĂ i 

ale pm cui 
CC .C'.D 

suprafața nare puncte duble; este un.elipsoid,. iperboloid, sau para- 
holoid. Se. pot. rezolva ecuaţiile (1). în raport cu %0,y92obo şi planur, 
lui îi corespunde un pol unic, 3 

Dacă A=0, vom discuta problema geometrie, presupunână că 
suprafaţa este un con. Fie S vârful: conului: şi (C) o directoare oare- 
care, 'secţiunea supraleţei cu un plan (P) (Fig. 826). Planul polar ul 
unui punct M,,-în raport cu acest con, trece prin generatoarele de. 
contact “ale. planelor: tangente' duse la: con prin punctul M,. Pentru; 
a construi aceste generatoare, să însemnăm cu T. punctul unde dreapta,  
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SM, înţeapă planul (P) şi Gin acest punct să ducem tangentelo TA şi 
TB la conica (C). Generatoarele de con- 
tact sunt SA și SB, iar planul polar al 
punctului M, este planul ASB. 

Acest plan polar este determinat deci : 

de vârful S şi polara AB a punctului T 

în raport.cu conica:(C); acest plan ră- 
mâne acelaş când punctul M, se mișcă 
pe dreapta ST. 

Coordonatele punctului. S verificând 
relaţiile f;=0, f,= =0, £/=0,f;=0, planul Fie, 820, 

său polar este nedeterminat, un plan oarecare al spaţiului, . 

Să determinăm acum polul unui plan (Q). Dacă planul (Q) 

nu trece prin S, polul său este punctul S$. Dacă planul (Q) trece 
prin punctul S$, să însemnăm- cu (A) urma acestui plan pe planul 

(P) al directoarei (C) a conului și fie T polul acestei drepte în raport 
.cu conica(C). In acest caz,- planul (0) admite ca pol toate punctele 
dreptei SI. 

Se poate face o discuţie: geometrică analoagă în cazul când” 
suprafaţa este un cilindru sau un ansamblu 'de două plane. 

269. Puncte conjugate. Dacă planul polar al unui punct P,, trece prin- + 

irun punct P,, învers, planul polar al punctului P, trece prin P,. Fie M' şi M” 

punctele de întâlnire ale suprafeţei cu dreapta P(P2. Pentrucă planul” polar 

ul lui P, :trece prin P2, Pa este conjugatul armonic al lui:P. în raport cu M” şi 

M”, deci şi :P.- este conjugatul armonic al lui P2 în raport cu M' şi MY şi 
prin urmare planul polar. al lui P2 trece prin Ps. 

Aceasta se poate arăta şi analitic, în modul următor. Fie Puzzle; 

Vu Caarzait) „punctele date, Planul Pi al lui P. având ecuaţia: 

  

or 
. q* Oz, AL + yQl zl Oz, [09 

ca să treacă ;prin Pz, urmează + d 
ț- 

ma +a 22 37 +8 Lip 0e 0, * - PN e 

Această relaţie se mai sote serie, ” 

o al. Fi Gea Ș zi 33 Ș Puel 

care: probează că planul polar a lui Pa trece prin p, : E: 

Punctele P, şi P2 se zic puncte conjugate în raport cu cuadrica; pla- 

nul polar.al unuia trece prin celalt punct, sau dreapta P.Pa tae cuadrica în 

„două :puncte conjugate armonic în raport: cu P, şt P2. 

Condiţia analitică ca “două: puncte (2utypsZ,bu), (22 12,22. 2) să fie conju- 

:pate armonic în raport E cuadrica ea D)=0 este 
2f 

PL 27*
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„270. Plane conjugate, Dacă planul Qu, trece prin polul. Pa al planuhă 

Q,,: învers, planul Q, trece prin polul P, ad planului Qu. In adevăr, fie P, şi 

P, polurile planelor Qu şi Q, şi M' şi M” punctele de intersecţie: ale drep- 
iei PP, cu cuadrica. Prin ipoteză, planul polar Q, al lui Pi trece prin punc- 
tul P,; deci P, şi P2 sunt conjugate armonic în raport cu M', şi 'M'. Re- 

zultă deci că Q2, planul polar al lui P,, trece prin P. . 
Demonstrația analitică este următoarea. Fie 

ut-uugy-tez--pt=0, ue og holz-kpyt=0 

ecuaţiile planelor Q, şi Qs. Coordonatele. (esuZost .) ale colului B, al pla- . 
nului Qe sunt date de ecuaţiile (1) ' . | 

Ac, ByptB'2z-Ci=-Au=0, 

Bas A'yt-B2 + C'4—At3==0, 

2) „ B'atBystAnzt- Crt, —o,==0, 
Na .  Cz-tCyatC'2a4-D —Ap,—0. 

“ Scriind. că. acest punct este în planul Q, avem 

9. Pe Paz kit pub= 

! Eliminând pe (a, Va, 22 ta între ecuaţiile o. şi (3), urmează 

: A B'B' C +2: ' 

B” A B Cc Va 

Mi i BB AC” mw |=0,- 
- „C- C C:D mp 

E IRA | d or. pi 0 ECE - - 
care; este relaţia care probează că şi planul Q,, țrece prin polul P, al pla-: 
nului Q2 i 
„+ Dar. acest determinant ; nu se Schimbă dacă schimbăm. liniile. în” coa 
loane şi coloanele în linii, sau ceea. ce:'revine 'a spune, că: dacă se permută: 
indicii | şi 2 ai literilor u,v, s,p. De aci rezultă că condiţia (4) exprimă de 4 
asemenea că planul: Q, trece prin polul planului .Qu. 

Se zice, în acest cazp câ planele Q, şi Qe sunt conjugate în: raport 
cu Cuadrica, iar relaţia (4) este expresia analitică a acestei condiţii geomettice. 

271. Drepte conjugate. |, Planele polare ale tuturor punctelor unei drepte. 
D, trec prin aceeaș dreaptă D' și invers, planele polare .ale. tuturor punctelor 
dreptei D' trec prin dreapta. D. In adevăr, fie Mâzu yu Ze t), M,(a, Vas Za bah 
două puncte fixe ale dreptei D. Un punct oarecare M al acestei drepte are: 
coordonatele z-faz,, VA 2rFăza Arta Planul polar al acestui punct 
are ecuaţia ” 

(arte) 2 ȘI ant) IL Lara 4 -t (eh) AL 

Do a 

de unde urmează că aceste . plane irec prin dreapla D'. de intersecţie a 
planelor! “ 

zi 2, a E, 3 — 

pp 
of: 2f | : 

“os thay tat tt =0, 
(1) Presupunem -că se consider plane care au un pol unic..  
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Un punct oarecare al acestei i drepte D* are coordonatâle (a Y, z! Lt”), 
date de Su n 

i 

a „2 —0, 
(5) Li A zi E yu Și +2 2 4 zu 2 IE E —0, » da +9. 2 7 a, € Z art 

Plânul polar a! punctului (%, y, z, pă are ecoia 

PC of G)j 
der -Fy = 2y' 7 % Ș i at =0, 

Dar, relaţiile (5) probează că acest plan trece prin punctele M(2uYo2nt d 

Ma(00a,Yz,22,t.), adică prin dreapta D, care conţine aceste puncte. 
II. Dreptele D şi D' se zic drepte conjugate în raport. cu cuadrica. 

Pentru a construi dreapta D”, conjugata unei drepte D, va îi- de ajuns să 
unim polurile a două plane oarecare, ce trec prin dreapta D.: In particular, 

dacă se consideră planele tangente ce. trec prin această dreaptă, polurile 

acestor plane sunt punctele de contact. Rezultă că dreapta D” conjugata 
unei drepte D trece prin punctele de contact ale planelor tangente duse la 

cuadrică prin dreapta D. . 

Aceasta o putem dovedi şi analitic. In adevăr, punctele de contact 

ale planelor tangente duse la suprafaţa fi7,y,2,0)=0 prin dreapta i 

(D) | | Lp _Y—9 2—7 

| a 8 Y 
sunt la intersecția supralejea cu dreapta D', geinită de ecuaţiile 

pete dr li 0, ara hrtl —0, 
“prima repre ana O natie ca nai Lange în (a,y,zit) . CE "treacă. prin 

punctul (p,9,7) al dreptei, a doua, condiţia ca acelaş plan tangent să treacă 

-prin punctul delia infinit al dreptei, în direcţia a, £, 
- Dar, &,y, 2 fiind coordonatele curente, prima mai reprezintă planul 

polar al punctului (2,9,r) al dreptei, şi a doua, ecuaţia planului polar al 

punctului de la infinit al dreptei, în direcţia a,8,y. Rezultă deci că dreapta 

D', care uneşte punctele de contact ale planelor tangente duse prin dreapta 

D, este conjugată cu dreapta D. 

“ “Mai putem da o altă interpretare dreptei D' conjugată cu D. In ade- 

“văr, să ducem prin dreapta D un plan P ce tae suprafaţa după conica (C) 

şi fie M polul dreptei D în raport cu această conică. Planul polar . al lui 

M trece necontenit prin D, deci acest punct aparține dreptei D' conjugata 

“dreptei D. Deci, dreapta conjugată unei drepte este locul polurilor acestei . 

drepte în raport cu 'conicele de secţiune ale cuadricei 'cu planele + ce trec 

prin această dreaptă. 

272. Tetraedre conjug ate, sunt acelea când fiecare vâri este “potul 

„feţei opuse în raport cu cuadrica. Sunt o infinitate 

de tetraedre conjugate cu o cuadrică. In adevăr 

" tie 'A (Fig. 327) un punct oarecare al spaţiului şi 
Q planul său polar; Să luăm în acest plan un punct 

oarecare B. Planul polar al lui B trece-prin A şi 

tae planul. Q după o dreaptă A. Fie C un punct 

„ oarecare al acestei drepte; planul polar al lui C 

trece prin A şi B şi tae dreapta A în. punctul D, 

Zicem că tetraedrul ABCD este conjugat în raport 

cu cuadrica. In adevăr, prin construcție, se vede 

 



2 
că punctele. A, B, C au respectiv ca plane polare feţele opuse. „De altă parte, 
fiindcă aceste plane polare trec prin D, invers, planul polar. al lui D trece 
prin punctele A B, GC, este deci planul ABC. 

Plane diametrale.. Diamocetrii. * 

273. Plan diametral. Fiind date înte” o cuadrică o serie de 
coarde paralele cu o direcţie, locul mijloacelor acestor eoarde este 
in plan, care se zice planul diametral conjugat direcţii coardelor, 

Fie f(x,y. 2)= O, ecuaţia cuadricei, a.8.y parametrii "directori ai 
direcţii date, și (3, 1,2) coordonatele : “mijlocului uneia dintre coarde; 
Coordonatele unui punct oarecare al unei coarde ce trece prin (2,2% 
sunt z-tap, y+fp, 2+Yp, iar valorile lui p corespunzătoare punc 
telor: de intersecţie M' şi M” ala: cuadricei! cu această coardă sunt 
date de ecuăţia P(az-kap, + y-+Bp, z+yp'=0, sau , 

(1) - N Fzy2)+ elaf Pf, vf) 62 șa, 8,7)= 0. 

Să presupunem că a(aB.0%0, adică direcţia dată nu este ' 
asimptotică. Pentru ca M să fie mijlocul acestei coarde M'M', trebue 
ca această ecuaţie să aibă rădăcinile egale Și de semne “contrare, 
adică 

= af Bf, +"f, =0, 'sau ag pe, = pep' 3 Ba 207p4 acm 0. 
_ Aceasta probează că locul punctului M este un plan, care se 

zice planul diametral conjugat direcţii date. Acest plan tae supra- 
faţa după conica de contact a: cilindrului circumscris, paralel cu 
direcţia considerală. 

274, Proprietăţi. [. La cuadrieele cu centru, loate planele dia. 
metrale trec prin centru. In adevăr, ecuaţia planului diametral este 
verificată de: coordonatele centrului. date de f+=0, f,=0, f,=0, 
oricare ar fi «By. - 

“II. Toate planele - diametrale ale unui “paraboloid sunt paralele ce 
aza paraboloidului. In adevăr, ecuaţia planului diametral conjugat. 

p2 direcţii (a, f, ) în paraboloidul + Za este 2% Z E Er 0, 

care reprezintă un plan paralel cu axa Oz, care este axa pataboloidu- 
lui; Aceasta se putea observa direct, văzând că centrul paraboloidu- 
lui. este aruncat la infinit. 

275. Diametrii. Orice dreaptă, ce trece prin centrul: unei cuadrice este un -diametru. Diametrul paralel cu coardele cores= “punzătoare unui plan diametral, se numește diametru conjugat acelui plan diametral. i : 
Fiind dat un plan,  



o uaeti oy-taoz-pt=0, 

ecuaţiile diametrului său conjugat sunt 

fe fi Ta 
a XV E Ce a N 

In adevăr, această dreapiă este un diametru, căci: trece prin 
centru. Pe de altă parte, este paralelă cu dreapta . ale, cărei ecuaţii 

„Pa. n Ppo_ Pe 
vi w? 

se obţin din ecuaţiile de mai sus, suprimând. termenii constanţi. 
Fie (a, Ș, y) parametrii directori ai acestei drepte ; (coordonatele unui 
punct oarecare al acestei drepte ce trece prin origină) avem -? 

.. 
Ş” - pe g” 

, a Ba te 9 o. a oo 

Dar, planul diametral conjugat direcţii (a, 8, Y) este paralel « cu 

planul dat, căci. ecuaţiă planului diametral : 

Ă apte, Fifa=0. 7 
se mai poate serie | 

ap Lt yogrzei 1 9Ca20% B+ 20% 0, 

iar relaţia (2) exprimă că sunt paralele. 

2176. -Diametrii-.conjugaţi sunt aceia, când. "coardele paralele 

unuia sunt împărţite: în părţi egale de celalt. Toţi diametrii conjugaţi 

unui diametru se găsesc în planul său diametral, “după însăşi de: 

finiţia planului diametral. 

277. Tripleu de diametrii conjugaţi. Să considerăm ur dia 

inetru oarecare OA și planul său diametral. Să luăm un. diametru 

arbitrar OB în acest plan diametral. Planul său diametral trece prin 

OA, în virtutea; definiţii diametrilor conjugaţi şi va tăia planul dia- 

metral al lui OA după diametrul OC, care. va fi conjugat cu OA 

şi OB, căci. se găseşte în planule diametrale ale fiecăruia .din ele. 

Acest sistem de trei diametrii, conjugaţi doi câte doi, se zice tri- 

pleu diametral. 

| „ Intr'un tripleu, fiecare diamelru este conjugat planului format de 

_eclelalte două, căci planul. diametral al lui OA, de ex, "trebue să 

conţie pe OB şi OC, deci coincide cu OBC. : 

__ Orice coardă paralelă cu unul din diamelrii unui tripleu este în- 

părțită în două părți egale de planul celorlalie două, după însăși de- 

finiţia planului diametral.
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Sunt o infinitate de tripleuri diametrale, căci diametrul OA a 
fost ales arbitrar și OB de asemenea arbitrar in planul diametral 
al lui OA. i 

278. Ecuația unei cuadrice raportată la un tripleu diametral. 
I. Fie DL ” 

(SAPA PA zi aber +28 + 2BeyraC +A! y + 202400 
ecuaţia unei cuadrice raportată la axe oblice. acă: aceste axe 
formează un tripleu diametral, coardele paralele cu Oz sunt împăr- 
ţite în două părți egale de planul +0; deci ecuaţia (5) trebue să 
aibă două rădăcini în egale, şi de semna contrare, oricare ar fi % şi y, ceea ce dă condiţia | 

By+-B'z+C”=0, 

_B=B'=C"=0, | 
Operând analog și pentru celelalte axe Ox şi Oy, urmează 

.B=0, C=0, C'=0, 
iar ecuaţia cuadricei raportată la un tripleu diametral, are deci 
forma 

de unde - 

Az2-+- A%2-+-A”'z22D=0, | | 
care este analoagă cu a cuadricei raportată la axele sale, , Aplicând și pentru cazul axelor oblice, acelaș raţionament ca la studiul cuadricelor cu centru, se vede că ecuaţiile 

2 ap2 pa 202: 272 ta 2 22 ara at Fat a 10, ata ial, DO i al 
reprezintă, ca, și în cazul axelor perpendiculare, elipsoidul şi cei doi iperboloizi. 

” 
Cantităţile a”, d, e”. ne dau lungimile semidiametrilor conjugaţi, ai tripleului considerat, Axele unei cuadrice formează un tripleu de diametrii conjugaţi, perpendiculari între ei. | - II. Raportând cuadrica la un tripleu de diametrii, putem stabili următoarele proprietăţi : . 

"10, Secțiunile făcute într'o cuadrică prin plane paralele între ele sunt conice asemenea, având axele paralele, iar centrele lor sunt pe dia- - metrul conjugat planului secțiunilor, In adevăr, să alegem planul z'0y' paralel cu planul de secţiune şi să luăm ca axe Oz, Oy" doi dia- metrii conjugaţi în acest plan, iar ca 0-” diametrul conjugat planu-. lui "0"; ecuaţia suprafeței este . 
42 7p%2 08 - pete AT tie PO a b' ec  
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Secţiunile paralele cu '0y' se obţin făcând + =; 
„dor pe planul a0y' au ecuaţia 

. 2 A ]2 
ap olo 

care sunt conice omotetice, cu centrele ps 0z'.. 
20. Planul tangent la -0 cuadrică la extremitatea A a unui dia- 

metru OA -este paralel cu-planul diametral conjugat diametrului OA, căci 
secţiunea , dusă prin A, paralel cu planul diametral considerat se 
reduce la un punct sau la un sistem: de două drepte, 

Deci, dacă se due planele tangente la extremităţile diametrilor . 
unui tripleu, - acestea formează un paralelipiped ale cărui muchii 
sunt paralele cu: diametrii tripleului. El se zice paralelipipedul con- 
jugat teipleului. e. 7 j | 

ta 

proecţiile 

' z 

Altă metodă pentru a recunoaşte natura cuadricelor. 

279. Am văzut că în cazul cuadricelor cu 'centru. unic, 'o cuadrică 
taportată la un tripleu de diametrii, are o ecuaţie de aceeaş foriînă ca şi în 
cazul axelor perpendiculare; deci, dacă descompunem într'o sumă de pă- 
trate independente ecuaţia unei cuadrice,. vom putea cunoaşte natura cua- 
-dricei după această ecuaţie redusă. 

Bzemple. 10 a2-4-y24-22 Cati 0-10, Centrul este în origină. Să 
descompunem forma cuadratică într'o siiniă' de pătrate, Avem . . 

„(04 y—22p—(y—22P2p2r22H1=0, 
Coty 00pay Pa 10, —ehy20p-F209— 02910, 

'Cuadrica este un iperboloid cu două pânze. A i 
"20, ay-t-yz —3x2—8=0. Avem A 

2(a-2)0y7—32)-H622—16=0, (a0-f-yj—22P—(20—y42)P-4-1222—32=0, 
-cuadrica este iperboloid cu o pânză. 

30, 002-4-4 y2-ţ-522-f-42—6=—=0.- Avem 

(04F22)9-492-+2%—0=—0, 
un elipsoid. _ 

40, 202—2y24-322-+-420—2a0y-ţ-2y-ki=0. Avem 

(0 y-F22P—3y2-H4yz—22-F2yA=0, 
221 (e—y-h20p— oayzz- CEI mp0, 

3(2—yt22—(— apar P-He-F2-30—00. 
- Dacă XI, un iperboloid cu o „pânză; dacă A>1,  iperboloid cu două 

pânze ; dacă A=1, suprafaţa este un con real; _ 

50, (2 —y+(y—2zP+(z—a2—12=0, Planele 2z—y=0, y— 2=0, z—a=0 
trecând prin aceeaş dreaptă, funcțiunile 2—y, y—z, z—& nu sunt indepen- 

dente. Vom dezvolta „primul membru al ecuaţii, 2a02-4-2y2eţ-222—2y2—22X 

—20p —1=0 şi avem 22 y—zp— Gta) ay 2-22 - 2y2- -1= =0, (2ar-y-2P 

+3(y2-2)2—2=0, un cilindru eliptic real,
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60, Să se discute natura -cuadricei 22+(4+1) pai —2yekaay 20 
-22-+4=0, A fiind un parametru variabil. Avem | „| 

(2-Py-HDP—09-FDe-Pa-F-IDIR-Paet 2y2-F22-H4=0, 
(09) eg 1)P-PoyjP— 22-02 —2y4-224+-3=0 ; 

SEO, (e-turte ao ERIE pyaa-p22-f320, 
0). | | MzI- PILA p2—12-F(2—1)22--20— 1)24+3a—1=0, 

Presupunând X—1=F0, putera scrie | 

AP. n Mara Du 21 ga 02 l-a 1] az +3 1=0, 
6) Metorritoy-z=0 paletei Po 7 

  

i - 1 a. : Avem valorile principale ale lui 1 —!l, —z» O, 1, indicate de coeti-- 

cienţii pătratelor şi termenul liber. Dacă AC—I, avem „sernele —+ += 
suprafaţa este un iperboloid cu O pânză; Na 

Ig o — + — +,'iperboloid cu o pânză; 
a 

„i ie „i „= +0, con real; a 2 
— Z< 1 + —— iperboloid cu două pânze; : 

pi OSI, ++ —-+,'iperboloid cu două pânze. | 
1, ap, elipsoid. imaginar.  . .. .. . E. 

Să considerăm cazurile X=0 şi A2—1==0. Dacă A=0, ecuaţia 4) devine- 

' * (aoky-F1)2— 2y222y-4-224+3—0, 

(Ey DE-207-D(e---H1=0, (type (EEE) a) je FD Prao, 
reprezintă un iperboloid cu două pânze. . 

“In cazul X==1, ecuaţia (2) devine - 

Cehe (PT pe F2=0, 
Care reprezintă un cilindru eliptic imaginar. 

Când a==—], ecuaţia (2) devine | 

Coty (EE2f .—4z- 4=0, 

care reprezintă un paraboloid iperbolic. | 
Avem deci rezultatul următor: AC—1, iperboloid cu o pânză; ==. 

paraboloid îperbolic ;: a-l, iperboloid cu o pânză; az, con "real; 

— ai, iperboloid c cu două pânze ; =, Cilindru „eliptic imaginar; A>I . 
elipsoid imaginar. | 

7% Să se discute 2-A 24-20-FHi)yz zeta aţi îp 
“ z-P020, Avemi< i, ip. două panze; A=- Le con real; 7700 V2  
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ip. o pânză; A=0, par. ip.; oa ip. o pânză; AS: “con real; 
V2. | V2. 

so. ip. două pânze; =, “cilindru. iperbolic; I<Aoo, iperboloid cu. 

o pânză, 

" Focare. Cunarice omofocale. 

280 Focare. Un punct Fa, B,y)se zice focar pentru o cuadrică, 
dacă expresiunea. distanţei unui punct, oarecare M(,y,2) al cuadri- 
cei la punctul F se poate descompune întrun produs de doi factori 
lineari. Insă,- cum: un:produs de doi factori se “poate | descompune 
într'o sumă algebrică de două pătrate, un punct Fe, BD) este focar: 
pentru cuadrica f(,y,2)=0, când avem. . IER ai 
(Da (ah Bile p=IPermQ2, 
unde (2/2) -este un punct .oarecare al cuadricei f(z W2)= 0, 
P şi Q doi factori lineari în raport cu By. 

Ecuația (1) trebuina se fie 'verificată de: coordonatele tuturor 
punctelor cuadricei f(z.y,z =0, este chiar ecuaţia cuadricei. Co- 

ordonatele (4,6,y) se obțin “scriind că 'ecuaţia! (i) şi. f(w2)=0re: 
prezintă: aceeaş cuadrică, adică identificând . 

"fe 2 2)= — s-o) +(y— BR+ (z— 1)2—1P2—mQ2], : 

de unde 

(2) Of(acvz)—Slr— ap -uy— fre i == ștee— Smg 
Presupunând că ecuaţia : - 

(9) f (22) Sl(z—a)2+ (y— Ape 12]=0 j 
reprezintă o cuadrică, se vede, din relaţia (2), că. ecuaţia se des- 
compune într'o sumă ds două pătrate; deci (No. 258), deteriminantul , 

5 al ecuaţii (3) trebue să fie nul, adică, (No. 266) ed 

A—S Br Br 

(4) ” a | p” | A'— S -B : |=0. 

BB AS i 
Valorile lui S care verifică identitatea 9). sunt . ăcei: rădăci- 

nile ecuaţii în S. Inlocuind pe S cu aceste trei rădăcini, şi făcând 

identificarea (2), se găsese valorile jui 'a.f-%, precum şi LnuPQ. 

Dreapta. .reprezentată. de ecuaţiile P= :0, Q=0 se zice directoarea 

corespunzătoare focarului (a,8;7). : 

I. In cazul ehipsoidului, 
a2 

2 20, i 
rare Ă 

„d 

avem: -i.. 

6) 24 +5 Zi astea pe seem i
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„Ecuația (4) este | PI a a 

(73 -s)fa —s)az —s)=0, 
1 1 | 

deci S trebue să fie înlocuit cu— ZT E 

+ 
i 

1 
Sa considerăm mai întâi Sa. In acest caz avem 

0 paste e( 15 )to:(p — 3): 
De aci urmează .că ecuaţiile planelor P şi Q sunt de forma Pata, 

S=ota Identitatea 2 devine 

Dr te-ar tocerte-epi | 
(aero (1 — ro. 

Ţinând seamă de identitatea (6), termenii de gradul al doilea se re- 
duc; rămâne deci să avem din identiticarea (7), - 

ra 0(3— 2928 a a 
Da (a 3) 2-2) 

De unde -- , ! 
. La B 

P= za 2 It 

pe care înlocuindu- le în ultima relație (8), obţinem 

2 . 
(9) + fa 5 ca 1=0, 

Sunt deci o infinitate de puncte F(a,8,3) situate în planul z0y (de oa: - 
+ rece =0), care sunt aşezate pe conica : 

  

Za 

ae pe 

sapa 
Inlocuind pe S cu deşi Z , obținem următoarele rezultate. Focarele 

A _elipsoidului sunt situate pe trei conice aşezate în planele principale ale elipsoidului, reprezentate de eevațile 

(10) | Fat a —1=0, 2=0, 
: 2 ge (n Et ai — 10, 20, 

(2 taia —1=0, 920, | 
Presupunând a>b>ec, elipsa ca este imaginară. Singurele focare reale sunt cele situate în planele principale z==0 şi y=0, 
Intersecţia planelor P=0, Q==0 este directoarea corespunzătoare fo-  
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, 1. A ” , . e. . - 
Carului considerat. In cazul s=a, ecuaţiile --p=—0," y-t-a=0 ale 'acestor: 
“plane sunt II 
(13) | ” a a 

, -. , ” E . 

aa a, y=— pa B. 

Directoarea este o dreaptă perpendiculară pe planul conicei focale: (10), 
Locul acestor directoare se obţine eliminând pe a şi A între ecuaţiile (9) şi 
(13) şi este cilindrul 

(a2— ca? (p2— c2) pe 
a 

aa tr gr 10. 

Focala (10), locul. focarelor. din planul 2—0, este o elipsă; focala (12). + 

este'o iperbolă. - oo a 
Proprietăţile ţocale ale elipsoidului, 19. Orice plan care trece printr'un 

focar F şi directoarea D corespunzătoare, 'tae elipsoidul după o conică având” 

focarul F şi directoarea D. In adevăr, să luăm ca plan zOy planul format de: 

F şi D, origina fiind în F, iar ecuaţia directoarei D, d=0. .- [ - 

Ecuația focală (1) devine în acest caz 

(14) e 2-2 Z2=1P24-mQ2,. - 

Dar, planele P şi Q trecând prin D, ecuaţiile lor sunt de "forma: 

. * "A-Faz=0, d-Fuz=0, 
Ecuația cuadricei este , . Sa 

7 aoeypeba?s(a-baz-mtd-u2)2. e 

Luând intersecţia cuadricei cu planul Oy, adică făcând 2=0,. avem: 

” 224 pP=(lhmd,. | 

o conică cu focarul în origină (în FE) şi directoarea d=—0, dreapta D. 

» 20, Planul polar:al unui focar trece -prin directoarea corespunzitoare,. 

in adevăr, ecuaţia cuadricei fiind (14), planul polar al punctului (2 y, Zi) este 

_ , zztyyrtzzi=IPPIA-mQQu 7 

Planul polar al focarului (originii) este de forma . 
E - | "XP-kuQ=0, $ i | | . 

adică trece prin directoarea D, intersecţia planelor. P şi Q. , , 

80, Planul polar în rapori cu cuadrica a unui punct M situat pe 0 dis. 

rectoare este perpendicular pe dreapta care uiieşte punctul M cu focarul corespin- 

zător. In adevăr, cuadrica fiind reprezentată de ecuaţia (14), fie M(zu Yi Zk 

un punct situat pe o directoare perpendiculară pe planul zOy. „Ecuația pla-- 

lui său polar'este . a pu p 

mp | aaeyyrtzz=IPPrtmQQ. 

Punctul fiind” pe directoare, avem ” 

: Pr=0, Qr=0, 

deci ecuaţia planului polar este 

7 DOCEYVrEZZ=O, e: - 

“Paramâtrii directori ai normalei la acest plan sunt (2, Yu Zo adică ai: 

_ dreptei MF, ce uneşte focarul F (origina) cu punctul M(2eu Yu 2.) şi deci acest 

plan polar este perpendicular pe dreapta ce uneşte. punctul. M cu ocaru a 

corespunzător directoarei D. - "e e. .
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„Il. Iperboloizi.. In cazul iperboloidului' cu 0 pânză, 

az 2 2 

'sunt două conice focale reale, situate în planele y=0, Z==0 Ecuafia elipsei 
iocale. este : : ie : 

ES NR zip iarta 20, 

iar a iperbolei focale, . 

a 10, 20, E aa 
Aceste două: "plane focale 'trec prin! axa transversă cea mai mare, 
In cazul iperboloidului cu două pânze, , 

ă , a i a2 pe 22 
îi i a p2 ca , 

:sunt două conice focale reale, iperbola. - 

| DI 10 22 EPA” 552: —1==0, z=0, 
:şi elipsa | 

ata a 710. y=0. 
Cele două plane. focale sunt „planele principale ce trec prin axa 

transversă. : | 
1. 3 Il: Con; In cazul conului.. 

Zi 3 =0, 
> ” . : “ 

curbele tocale se e obțin suprimând, în cazul ipezboloidulii cu O pânză, ter. 
nenul. Constant ; se. oblin dreptele reale 

a? E Pe - „ 22: 

abia pa =—0, z= 0; dai aa 

Aceste patru drepte se zic , dreptele focale ale conului. 
IV. Paraboloizi, , Identificând ecuaţia: paraboloizilor 

=0, z=—0, 

CDI | Zu oaza =—0 

cu ceuaţia- focală - Daia 0P2-tmQi,: trebue, să- avem. 

(15) Dr —s [(z-aP-Hy-g p-ta praz SP mQ9, | 
Luand, numai „termenii de gradul al doilea, trebue. să .avem. 

— Di — E —St-p-ța)= —SUPS+ mQ,). , 

„Ecuația 4) devine în „acest caz az (î s-a Va „trebui : 1 1 deci : a lua sd sl. 
pag i: , 

:  Considerână mai întâi cazul s= se vede. că avem -  
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“(16 97 SS (mei vezi _L)_22 (16) ro Serprasp( 2-1), 
-de unde urmează că expresiunile.P şi Q sunt de forma 

P=y-a, Q>z=p 
Intocuind în.(15), avem, observând (16), 

Ă m pe B 1 , . . - - . p—Q . 1: * 

+= — —l(e—abht(p— sapa 22 | TI (pa a: pia — ple-obhur=prhel ae [Pt ov Lp] 
Făcând identificarea, termenii de gradul al doilea se reduc în virtutea 

"relaţii (16) şi urmează . 

-(17 =0, BPI Vp Br PI be. 
UD, po pp ftp: op pap 

- De unde - 
. Q. . . 

—— , = 2, ăi 

| AT pg re E , 
pe care înlocuindu-le în ultima ecuaţie (17), avem 

B'=(p—0Q2y 2). 
1 

! In cazul s=- „va îi de ajuns a schimba pe z cuy,p cu gqşiacu 

8, aşa că focarele sunt date de ecuaţiile : , 

B=0, a2=(—p4-9)(2y—9). 
Deci, paraboloizii au focarele situate pe conicele focale 

a=(0—p(22 -p), y=0:; p2=(p—0(22—9), 20, 
aşezate în planele principale care se tae după axă. 

281, Cuadrice omofocale. I. Fiind dată o. cuadrică cu centru, 

a 2 m. 

Dat g tg —1=0, etil, esti, 

:se zic suprafeje omofocale cu acestea, supraieţele reprezentate de. ecuaţia 

E 4 IE - LE 429 
a2-FA ! eb2--a ! e'c2-tA 

“A fiind un parametru variabil. . 

10, Zoate suprafețele omofocale au aceleaşi conice. focale, căci în ecuaţiile 

conicelor focale figurează numai diferenţele pătratelor de la numitor, care 

“Sunt deci independente de 1. 

20, In cazul ecuaţii 

  

, 2 2. 2 

(18) E ea E 710 î>5>0 
-dacă —00<3C—a:, toți numitorii sunt negativi, suprafaţa - este imaginară ; 

Zac, numai un numitor e pozitiv, este iperboloid cu două pânze ; 

—b<—c?, doi numitori pozitivi, iperboloid cu o pânză ; —ctCA<ee, toţi 

:numitorii pozitivi, cuadrica este elipsoid real. Pentru AS AS, ==, 

-suprafaţa! se 'reduce la curbe, care sunt tocmai 'conicele focale. - 5 

„30, Coordonate eliptice, Prin fiecare punct al spațiului trec numai trei 

suprafeţe ale unei familii de cuadrice' omofocale, un elipsoid, un iperboloid cu
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o pânză și am iperboloid cu două pânze. In adevăr, exprimând că cuadrica (18) 
trece prin punctul (Zuyu20), avem! ! 

zi vi d 
EP Dep apa 10 

Se vede că această ecuaţie de gradul al treilea în A are trei rădăcini 
reale, cuprinse în intervalele (—a2, —2), (—b2, —c2), (—c3cc). Rădâăcinilor 
Ap Xa 3 ale acestei. ecuaţii le corespund respectiv, un “iperboloid cu două | 
pânze, un iperboloid cu o pânză şi un elipsoid şi deci proprietatea este 
învederată. - . - - - 

Fiecare punct al spatiului poate fi deci caracterizat prin aceste valori: 
A Ass Ă3, Care se numesc, pentru acest motiv, un sislem de coordonate elip- 
tice ale spațiuhii. Există o infinitate de asemenea sisteme, fiindcă putem alege 
oricum pe a,b,c. , - 

Coordonatele (2, 2) ale unui punct se pot exprima în funcțiune de- 
valorile 2, X2, Aa corespunzătoare în modul următor. Avem identitatea 

OANA). ETER EROI SPPIE 
- Inmulţind cu a? în ambii membrii şi pe urmă făcând 2=—a?, avem, 

(b2—u2) 2—a2) 
In mod analog, avem 

Vi 
_ ZAO?) (aibe) (zece) EEE) PE) 

De aci urmează că formulele generale care leagă coordonatele carteziene- 

  

(2,2) cu. coordonatele eliptice corespunzătoare (An) sunt o. 

at OcFadteteetet) e ArPt?uFie) pipe?) > A-ketrtce)(ete), (52 - at (at—c?) y (02 B2bizai) (a2—c2)(c2—02) 

II. In mod analog, suprafeţele omofocale cu paraboloidul. . : 
aa 22 . 
— + — —2z=0, 
pt go. 

Sunt reprezentate de ecuația 
. . 2 72 . 

DT 23. 
PA aFA + 

Generatoare Rectilinii. 

In afară de, con și cilinâru; dintre cuadrice, iperboloidul cu: o pânză și paraboloidul iperbolie au generatoare rectilinii. 
282, Iperboloidul cu 0 pânză. Să scriem ecuaţia iperboloi-: dului sub forma e Cc: a 
2 12 2 ze ZI Il _Y [ m. dale la tele 3) ul). a ce 
Să tăem suprafața cu planele    
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( | 2 a Z=a[1-Y O. Sal 4) 
şi înlocuind în ecuaţia suprafeţei, obţinem 

e 2 2 = Y). 
(2) a 0-A +; 

Punctele comune planelor (1) şi (2) sunt așezate pe supra- 
faţă. Dar aceste plane, când A variază, se tae după o dreaptă, 
așezată pe suprafaţă. Deci, ecuaţiile (1) şi (9) reprezintă un sistem 

de generatoare rectilinii, (A), aşezate pe iperboloidul cu o pânză, 

In mod analog, se vede că 

DC z_ Yy L z 1(,.y 

(3) at 2=u(1+4) 2 = (1). 
când p variază, reprezintă al doilea sistem de generatoare (p), ale 
iperboloidului cu o pânză. | 

"10. Prin fiecare punct al suprafeței trece câle o generaioare din 

fiecare sistem şi numai câle una. ]n adevăr, pentru a găsi generatoa- 

rea (4) care trece prin punctul (2o,Vo;z0), e- destul de a. rezolva în 

raport cu A una din ecuaţiile (1) sau (2) şi cum aceste ecuaţii 

sunt de gradul întâi în raport cu A, se vede că trece o singură 

generatoare prin acest punct. a 

"90, Două generatoare de acelaș sistem nu se întâlnesc niciodată, 

căci dacă s'ar întâlni întrun punct, ar urma că prin acel punct 

trec două generatoare din acelaş sistem, ceea ce este imposibil. 

30. Două generatoare de sisteme . diferite se întâlnesc totdeauna 

întrun punct al suprafeței. Pentru a arăta aceasta, va trebui a proba 

că ecuaţiile a două generatoare (A) şi (n), 

[ E Z—aj1—Y], + Z=p 147), 

oii i ol AN 
La că ;); | ac p bP 

- admit o soluţie comună în . 

raport cu X, Y, z, care este 

punctul comun al acestor 

două drepte. In adevăr din 

prima şi a treia, deducem 

de: unde 

Y, 
b 

  

. A—p 
. ; 

a a î Fig. 328, 

N. Abrameseu. —- Lecţiuni de Geometrie Analitică. „28 
1! Bi
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Inlocuind pe zeu această valoare în'a doua şi a treia şi rezolvând 

în raport 2 şiZ avem. | 

x Ap 2 Al 
a Akp? e A-+p 

Inlocuind aceste valori în ecuaţia a patra, 'obţinem identitatea: 

N 

Se 2 2 

” | Ap Arp | 
deci, aceste generatoare se tae în punctul de coordonate 

„XE Ap. y Ap: z pl (4) PI d 2 APT 
| a dp? d Pui cc AF | 

"Prin fiecare punct al suprafeţei trecând o generatoare (A) şi 
una. (4), urmează că formulele (4) dau coordonătele fiecărui punct 

al suprafeţei în funcţiune de parametrii A şi pe “ | 
| „40, Generatoarele care trec printr'un punct determină planul tan- 

gent în acel punct, căci planul tangent la suprafaţă în acel punct, 

conţine tangentele la curbele trase pe suprafaţă - prin acel punct, 

-adică cele două generatoare rectilinii ce trec prin acel punct. 
50, Generatoarele ()) şi (p) sunt singurele drepte situate pe suprafaţă. 

In adevăr, dacă ar mai exista o altă dreaptă, să considerăm un 
punct M pa ea şi să ducem 6ele două generatoare (A) şi (pu) care 
tree prin acel punct. Ar trece. prin punctul M trei generatoare 
rectilinii distinete, ceeace este imposibil, căci aceste trei drepte 
trebuind să fie în planul tangent la suprafaţă în M, ar rezulta că 
“planul tangent tae suprafaţa de ordinul al doilea după trei drepte, 
pe când noi am văzut că o tae după două drepte distincte.. 

60. Dreptele duse prin centrul suprafeței paralele cu generatoarele 
sale reclilinii, se găsesc pe conul asimptotic, In adevăr, ecuaţiile acestor 
paralele sunt " o | 

Xp Za E ZyY 
i ate 4 "a oc MW 

-de unde eliminând pe A, obţinem o 
IN 202 32 22 0. - 

| a b2 oc. 
adică conul asimptotic. La fel cu generatoarele (e). 

Observare, De aci deducem un mijloc de generare â iperbo- 
loidului cu o pânză prin drepte. Să considerăm elipsa colierului, 
“obţinută cu planul de secţiune 2=0, - 

ăt pa” 10. 
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Planul tangent la supraiață, intru punct (3:,.y1,0) al acesteiielipse . - 
este „XA mă 

şi se vede că -este paralel cu Oz, Dar, acest plân tangent este 
format de cele două -generatoare (A) şi (u) ce trec prin acel punet. 
Insă, generatoarele conului, paralele cu acestea, determină un plan 
diametral (căci știm că, planul-tangeat în M la capătul diametrului 
'OM este paralel cu planul diametral conjugat cu OM) conjugat cu OM. 
De aci rezultă următoarea, generare a iperboloidului cu o pânză, . 
'Duceni un plan oarecare prin axă conului, care-l tae după două 
generatoare OP și 0OQ, iar elipsa colierului după - diametrul NN, 
Fie MM“ diametrul conjugat cu NN în. elipsa colierului. Paralelele 
duse la OP și '0Q prin 'punotele M și M sunt generatoarele supra-” 
feţei ce trec: prin M şi M/, iar -când planul se rotește în jurul axei, 
aceste drepte nasc iperboloidul. : IE 

70. Trei generatoare din acelaș sistem nu pot fi paralele cu 
acelaș plan. In adevăr, paralelele duse prin centrul șuprafeței sunt 
pe conul asimptotic şi nu sunt întrun plan, căci un asemenea plan 
tae conul asimptotic «după cel mult două generatoare. | 

Din această proprietate, rezultă.-o altă generare a iperboloidu- 
lui. Pentru aceasta, să 'considerăm trei drepte D,, D2, Dz neparalele 
cu acelaș plan.: Există o infinitate de drepte D, care întâlnesc - 
deodată cele trei -drepte :(No. 243, 1). Draptele D formează un. 
sistem de generatoare, iar dreptele D,, D2, Da fac parte din celalt 
sistem de generatoare. Iperboloidul născuţ trece prin toate vârfurile 
paralelipipedului, iar toate mucbhile sale sunt generatoare, sunt 
situate în întregime pe iperboloid.. ” 

283. Paraboloidul iperbolic. Scriind ecuaţia | paraboloidului 

2) 
sub forma ..: (2 ) 
o. Di : pp Tg , 

se vede că sunt două 

sisteme de generatoare 

  

[3 49 =az, 7 « 

” e)! xy 2 
i lpog 4: 
XI 

po Pi ai 
loa pu” 

28*



” ş pe fină doi parametrii .variabili. 
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: 10, Prin fiecare punct al suprafeței trec câle o generatoare din 

fiecare sistem, a - 5 

90, Două generatoare din acelaşi sisteiu nu se întâlnesc. nici odată. 

„» 80, Doud generatoare de sisteme diferite se tae totdeauna într'un 

punct al suprafejei. Un punct oarecare al suprafeţei se reprezintă pa=: 

metrice. . a , | NE 

p. A 
  

- 40, Generatoarele. ce trec printr'un punct al suprafeței determină 

plaiul tangent în acel punci.: n: " 

5. Gencratoarele (A) şi (pi) sunt singurele situate. pe paraboloid, 

- - 80, Generatoarele din fiecare sistem sunt paralele cu un plan fix. 

In adevă, din ecuaţiile generatoarei 4), s se vede -că sunt parâlele: 

cu planul 3 
. NN , S - Yy 

. 

5 - , - . . ——L = , 

( ) i Ia 29, 

iar generatoarele (p) sunt paralele cu planul 

S 

6 Dă 240, 
! 

- Aceste două! plane se zic planele direcioare ale paraboloidului. 

| Ecuațiile planslor directoare ne:'arată că aceste plane trec prin 

, 

axa: paraboloidului şi că sunt simetrice față de planele principale 

care! determină 'acea -axă. 
: De aci rezultă -un nou: sistem de generare a paraboldidulii. 

Să considerăm două generatoare: dintr'un sistem; fiecare generatoare 
din celalt sistem întâlneşte aceste două generatoare şi este paralelă 

cu planul director corespunzător, : Deci, paraboloidul poate : fi născut 
de o dreaptă variabilă paralelă cu un. “plan fi și. care întâlnește două , 

drepte date. Ra i : 

284, Determinarea gener atoarelor rectilinii în cazul general. 
Pentru a găsi generatoarele 

z=a2+5, y=cz+d, i Și 

trase pe suprafaţa f(2.y,2)=0, vom înlocui pe z-și y. în. ecuaţia. 
suprafeţei şi vom serie că este o identitate în z. “Obţinem, 'astfel, 
trei relaţii între a,b,c,d, „€are ne dau toate- generatoarele. „Tectilinii 
ale suprafeţei, e 

De ex. »Zy--yz 2—3xz—8= o; facem z=az+b, y>czăşi avem 

ac? (ad bc) bă-ț-ezt— Ba — 3bz—8= :0,  
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De unde ! 
acte—3a=0, added -3= 0, va= =8; 

80 a 2 „= der, 
a+1 Gai a+Ik. 

“Cele două sisteme de generatoare sunt reprezentate de ecuaţiile 

z=az 2/2at1) 3az 2/6. - | 
Y3 OR U> aaa 

“Suprafaţa este un pazaboloiă iperbolic.. 

! | Secţiunile circulare ale cundricelor. | | 

Dacă tăem suprafeţele de rotaţie cu.plane perpendiculare pe 
axa lor, secțiunile plane sunt cercuri. Să cercetăm dacă .ceielalte 

cuadrice admit secţiuni circulare. Vom face acest studiu pe ecuaţiile 

lor reduse. 
285. Cuadrice. cu centru. Știm că secţiunile. făcute întro 

cuadrică prin plane paralele sunt conice omotetice. De aceea, va fi 

de ajuns, a vedea, dacă sunt plane care să treacă prin centru şi 
pentru care să avem secţiuni circulare. 

Să presupunem că există un plan (P), dus prin origină” şi 

„“eare tae, cuadrica LII 2 ml 

a 
caz! s2 ZT €3 za 

după un cere de raza r. Acest cerc este situat pe sfera de centrul 

„O şi raza 7, .. - 

—1=0, >>, 

at r2—= -0, 

 Scăzână din ecuaţia cuadricei pe a sferei, îapărțită e cu n avem 

1 1 1 1 :-) i 1 2| ——— = 2 2 =0, 
% (3 a2 + lz- 72 dz (a 2) 0 

„Această ecuaţie reprezirită un „con cu vârful în origină și cum 

vedem că este tăiat de un plan trecând prin vârful său după un cere 

rezultă că trebue să;-se reducă la. două. plane, unul din ele fiind 

<hiar planul cercului. 

Dar, pentru ca să se reducă la două plane, . este necesar și 

suficient ca uhul din pătrate - să lipsească. Deci, raza r a cercului 

trebue să aibă una din valorile. 

. r2= 02, r2= 202, 12= 32, | 

iar dcuaţiile celor două plane respective sunt: 

în mperhestize pla
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O ha) lea agale 
afl ) rlz 1)_ 

(3) „ la ta 230. 

Dacă suprafaţa este elipsoid, avem ase=a=l, iar „ecuaţia 
planelor reale esto. | Si 

ze[- l =0 
poz 

LU 
ala 4)- 

pă pa gi 2 /eze =0, 
celelalte plane: Bind imaginare. Ambele aceste plane tae elipsoidul 
după un cerc de rază d. In adevăr. tăind elipsoidul cu o sferă de 
rază b, ecuaţia (2) arată că curba de secţiune se: descompune în 
două :curbe plane, care fiind situate pe sferă, în plane trecând prin 
centrul ei, sunt cercuri de rază b. Deci elipsoidul are două sistema 
de. „plane circulare, paralele respectiv cu planele 

226 + 2 Ve c2=0, | ă 

care sunt paralele cu axa a mioio O y şi egal înclinate pe > plakele “ 
principale. 

Dacă suprafaţa este iperboloid cu v pânză, e ===. 
avem numai următoarele plane reale 

1 1 1.1 
A ala ao 

Deci și aci avem două serii de plane ciroulare, respectiv paralele 
cu planele 

    

Pare =0, 
perpendiculare pe. lanul x0y.: | 
| In cazul iperboloidului cu două pânze, sunt iarăşi două serii de 
plane circulare, paralele cu planele 

| | „2 FI A Ea, 
paralele cu Oy. . - | | 

Până acum: am presupus a>b>e. In cazul suprafejelor: de rotație, 
„I-a? 2 

ea - 1 =0, 
„planele circulare (1), (2), (3) se reduc! numai la z2= 0, 12420, 
deci, singurele plane circula”e reale sunt cele paralele . cu z=0, 
adică perpendiculare: pe. axa suprafeţei de rotaţie :(afară de sferă).  
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286. Paraboloizi. Ecuația, paraboloizilor fiind 
“2 | * 

— —2z=0, 

dacă tăem cu stera _ A 
| X2 24 22—2ă2=0, 

curba de intersecţie este pe conul 

Ă [A 
| (2 a)-rue(-1)-2=0 

Pentru A=p, A=q, acest con se reduce respectiv la planele . 

x (p—1)-2=0, ga(b—1- 20. 

Dacă p și q sunt de semne âiferite, adică paraboloid: iper- 
bolic, ambele serii de plane sunt imaginare. Deci paraboloidul îpcr= 

bolic nare secțiuni circulare, 

Dacă p şi q sunt pozitivi, p>q, singurele plane reale sunt 

ve 12020. 
Deci paraboloidul. eliptic are două sisteme de plane cireulare 

paralele cu tangenta la vârf la parabola principală cea mare. 

287. Punete circulare. Extremităţile diametrilor conjugaţi pla- 

nelor circulare se zie punete -cireulare. Cuadricele cu centru 

au deci patru puncte circulare, simetrice două câte două faţă de 

centrul cuadricei. 

288. Determinarea secţiunilor circulare în general. Fie 

fe, y,2)= O ecuaţia cuadricei şi 

24 pc 22-2ax +: 9by-t-dez+-d= =0 

ecuaţia unei sfere E. Ecuația generală a cuadricelor ce'trec prin in- 

tersecţia cuadricei cu sfera este " 

fzay2)— S(22-+a 2-24 dax-+ 2 y+-2ez+d)= 0. 

Valorile lui S-pentru care această cuadrică se reduce la două 

plane vor fi aceleaşi ca şi pentru expresii : 

(4) E p(x,y,2)—SQ02-+y24+ 22 = =0, 

să se reducă la două plane. Rezultă deci că S$ trebue să fie o ră- 

dăcină a ecuaţii în $. Descompunând în factori lineari expresiunea 

(4), obţinem. direcţiile planelor circulare, 

„ .De oarece 

play) —S024+ p+-22)= =(8.— 8) x24(57-8)y2- -F(S3—S)z2, 

  

f
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0x', Oy, Oz' fiind: axele cuâdricei, se vedă că avem plane reale 
numai dacă înlocuim pe: S$ cu rădăcina mijlocie a ecuaţii în S. 

Cazul paraboloizilor este cuprins în acesta, observând că 

una din rădăcinile ecuaţii în .S este zero. 
De ex,, 2:4+-3y2—z%-1-2x—0. Ecuația în S este 

  

I—s o 0 
. - 3 e. | . 

ps 

. Direcţiunile planelor circulare sunt date de ecuaţia 

B34-3yz — 21 (024-924 20) 3pz—202—p:p (y— 22)(y—2)=v. 

Planele circulare sunt deci paralele cu planele 

y—22=—U, y—2=0. 
- 

Determinarea cuadricelor prin condiţii iniţiale, 

289. Ecuația generală a cuadricelor deşi conţine 10 parame- 
trii variabili, împărțind cu unul din ei, rămân numai 9 coeficienţi 
arbitrari. Deci, pentru ca o cuadrică să fie determinată, trebuese 
în general, nouă condiții simple (condiţia simplă fiind dată de o 
singură relaţie între coeficienţi). 

Un punct fiind o condiţie simplă, o cuadrică e determinată 
în general prin noud puncte. Un plan tangent revine de asemenea 
lao condiţie simplă, fiindcă pentru ca un plan să fie tangent la 
o cuadrică, e necesar și suficient ca intersecţia lor să fie o conică 
redusă (degenerată), ceea ce dă- o singură relaţie. Un plan tangent 
şi punctul de contact reprezintă trei condiţii, 'căci identificând. ecua- 
ţia unui plan cu a unui plan tangent întrun punct dat, se obţin 
trei condiţii. Centrul fiind dat, înseamnă că sunt trei condiții simple, 
fiiindcă este dat de trei relaţii. In mod analog, se vede că cu- 
noaşterea unui plan remarcabil (plan principal, plan cireular trecând 
printr'un punct circular, plan tangent întrun vârf), echivalează cu: 
trei condiţii, fiindcă identificând, obţinem 'trei relaţii. De asemenea, 
o dreaptă remarcabilă (axă), echivalează cu patru condiţii, fiindcă . 
o dreaptă depinde de patru parametrii. 'Q conică situată, pe supra- 
faţă reprezintă: cinci condiţii, căci ea revine la cinci puncte aşezate 
pe suprafaţă. | a 

O generatoare rectilinie echivalează cu trei condiţii, căci, pentru 
ca o dreaptă să fie situată: pe suprafaţă, e necesar și suficient ca 
trei din punctele sale să fie pe Suprafaţă, ceea ce revine la trei 
condiţii. Două generatoare! din ucelaş sistem reprezintă deci șase con- * 

N    
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diţii, iar trei generatoare din acelaş sistem, nouă condiţii. Dacă sunt 
de sisteme diferite, ele se. întâlnesc, deci avem o relaţie între ele, 
deci. o condiţie mai puţin. O conică şi o dreaptă reprezintă numai 
şapte condiţii în loc de nouă. Două conice echivalează cu opi con-! 
'diţii, căci au două puncte comune. 

In general, fiind date anumite “condiții geometrice, se exprimă 
analitic şi se va vedea câte relaţii sunt între coeficienţi. | 

290.: Ditersecţia a două chadrice, 10.. Intersecţia a două cuadrice 
este o curbă strâmbă de orâinul al patrulea, căci 'un plan oarecare 
tae fiecare cuadrică după câte o conică, care se vor. tăia. în patru 
puncte, astfel că un plan oarecare tae această curbă în patru puncte. 

20, Dacă două cuadrice au o dreaptă comună, restul intersecţii se 

reduce la o curbă strâmbă de ordinul al ireilea. 

80, Dacă două cuadrice au o conică comună, restul intersecții este 

tot o conică. In adevăr, să alegem ca plan z0y planul conicei co- 

mune şi fie f(z,/)=0 ecuaţia. acestei conice. Ecuațiile celor două 
cuadrice sunt de forma 

Azy)+zP=0, Azy)+20=—0, 

P şi Q fiind funcțiuni liniare de xyz. Scăzând ecuaţiile cuadrice- 
lor avem 

2(P—Q)= 0. 

, Punctele de intersecţie a celor doui "cuadrice verifică: deci, 

sau z=0,. adică sunt pe conica din planul z0y, sau P—Q=0, care 
arată că cealaltă parte a intersecţii este în planul P—Q=0, care 

tae cuadricele. tot după o conică. 

| 291. Ecuațiile generale ale enadricelor ce îndeplinesc con- 
diţii date. 19. Ecuația cuadricelor ce trec prin intersecția a două cuad- 

'rice Fl y,2)= O şi g(x,y,2)=0 este de forma 

o - fe p)-tAgty,2)= 0, 

A fiind un parametru variabil. Se zice că aceste cuadrice formează un 
fascicol punctual de cuadrice. . 

* 90, Ecuația cuadricelor care tae o , cuadrică după două conice date. 

Fie P==0,: Q=0 ecuaţiilor planelor celor “două conice situate pe 
cuadrica f(x,y,2)=0. Ecuația . . 

a flx.y2)rAbQ=0, . 
este ecuaţia generală a cuadricelor căutate. 

30; Ecuația generală a cuadricelor tangente unei cuadrica dealun- 

-gul unei conice date este 
f(x,y.) ++ AP2==0, 

„P=0 fiiind ecuaţia planului unde e situată conica,



40, Ecuația cuadricelor ce trec printr'o dreaptă daiă e de forma, 

PP, + A00.==0, 
P,P,0,Q. fiind funcțiuni lineare de x xyz, iar P=0,'Q= 0 ecuaţiile: 

dreptei date. | 

51, Ecuația cuadricelor ce trec prin doui drepte dale (nesituate 

în acalaș plan). Fie P= 0, Q= O şi P1=0, Qi=0 ecuăţiile celor: . 
două drepte. Ecuația cuadricelor este 

APP PPOPYQBI+E0Q 0, | 
care se mai poate pune sub: formele ” 

P(&P, + 89.)+ Q(7P, + 50.)=0, P(aP-+YQ)+Qu(6P+ 39) =0. 

Proprietăţi speciale ale cuadricelor. 

„999. Con. 1. Vârful este un centru -de simetrie al suprafeţei 
și este singurul. Deci conul aparţine categorii de suprafeţe de or-. 

_dinul al doilea, cu centru unic. Ecuația redusă a suprafeţelor de 

ordinul al doilea: cu centru unic fiind | 

S,X2 + S2X2-4+ Sazz-+a = 0, 

conâiţia ca să reprezintă un con este A=0, 5-£0. 
II. Con echilater. Se zice con echilater acela pentru care. 

A--A'+ A'=0, A,AA” fiind coeficienţii lui x2,y2,22 din ecuaţia sa. 
Pe un asemenea con se poate ' așeza o infinitate de triedre. tri: 

dreptunghice. In adevăr, să luăm o generatoare oarecare a sa că 

axă Oz şi să ducem prin vârful O al conului un plan perpendicular. 

pe Oz şi să alegem ca Ox o generatoare oarecare a conului situată. 

în *acest plan, iar ca Oy o dreaptă perpendiculară pe aceasta, tot 

în acest plan. 

Ecuația generală a conurilor. cu vârful în origină este | 

Ax2 4 A'y2-+- A'”22+ 9Byz+- 2R'zx4+-2B"xy=0. 

Trebuind să conţie generatoarea Oz(x=0, y=0) urmează A”=0;, 
tot aşa cu axa 0x(z=0, y=0), A==0. De oarece-avem A-+-A'+ A”=0, 
oricare ar fi axele de coordonate (căci A+A'-FA”=S, + S24- Sa, . 
suma rădăcinilor ecuaţii în S, ai cărei coeficienţi sunt invarianţi | 
faţii de rotația axelor perpendiculare), trebue ca A”=0. Deci ecu- 
aţia conului devine 

Byz+B'zx+ B"xy=0, 

ceea ce arată că şi axa Oy se află pe acest con Deci dela orice 
generatoare am porni, obţinem un triedru tridreptunghic, situat pe con.  
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„ Șe poate zice că un.:con echilater este capabil de o infini- 

tate de triedre iridreptunghice, Da 
. III, Conuri. suplimeniare, Locul dreptelor. duse. prin. vârful 1 unui 

con, , perpendicular pe planele: tangente ale conului formează conul 
suplimentar al conului dat. Fie ' 

po 0) ATA A a 274 2Bye-FAB'ax2B/sy=0 
ecuaţia unui con cu vârful în origină. O A 

Ecuațiile perpendicularei | în vârful conului pe planul tangent 
dealungul, generatoarei , ce. trece „prin punotul (XYza),, sunt : 

x p. a. 
AX FB Bza — Ba Ay Bz, B Fa PByrPa”? 

sau 
Ax + By Br z AX, = 

Bă + A'p+Ba Ay, 

B' "x Byi tAz' "=, 

Rezolvând, aceste ecuaţii în raport . cu X, Yozi şi scriind că 

aceste valori verifică” "ecuaţia conului (1), obţinem ecuaţia “ 

(2) ax2-a! paz 22 9byz+ 2 'zx+9b'xy= 0, 

în care fiecare coeficient reprezintă minorul. corespunzător literilor 
mari din determinantul 5. 

Proprietatea conului : suplimentar este reciprocă. Fiind date 
două conuri suplimentare, . fiecare este suplimentarul celuilalt. In 

adevăr determinantul conului (2) este reciprocul determinantului 3. 

Dacă aplicăm regula precedentă conului (2) şi ştim că minorii de- 

terminantului reciproc sunt proporţionali cu termenii 'eorespunzători 

ai lui 5, avem ca ecuaţie a conului suplimentar. iarăşi ecuaţia (1). 
293, Elipsoid. Iperboloizi. Formulele de transformare în schim- 

barea direcțiunei axelor de coordonate. Se vede din formulele (21) 
(No. 199), că în caz când triedrul Oxyz este _tridreptunghie 

(A=p=v=900), formulele de transformare de la un triedru tridrep- 
tunghie Oxyz la unul oarecare Oxyz, sunt 

E . L=AyX "az" “+ azz', 

8)  y> baz e by + baz", 
; - 2 c42' F Cayy! <- caz, 

Modulul "de transformare al acestei substituții este 

A | Wu We | 

(4) . a Vi a da | 
C4 Ca C3
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unde cosinusurile dir&ctoare (aubuc,), (a2,b2,c2) (az,b3c3) sunt res- 

pectiv coordonatele perpendiculare faţă de triedrul tridreptunghic 

'Oxyz, ale extremităților A, B, C ale vectorilor "OA, OB, OC egali 

cu unitatea, luaţi pe axele Ox” ;0y', Oz”. Dar av este volumul tetra- 

'edrului OABC; deci V este volumul peratipinetlui construit t pe uni= 

tățile OA,OB,OC ca 'muchii. „i 
- TI. -'Peoremele lui Apollonius. Să considerăni” o cuadrică cu cen- 

tru Şi un tripleu de. diametrii OA,OB,OC, de lungimile 2a',9V'2e'. 
Să notăm cu 1,4, unghiurile B'OC/, C'UA', A'0B'. „euaţia cuad- 
ricei raportatii la. acest: tripleu este 

A 

! : LA ! 

Xa Ia 22 120 
gr 27 crez TV Ea £ € Ec 

iar la axele sale, ecuaţia cuadricei se - 

E Dat pt aa £3 z —1=0, 

- unităţile euvez,ta fiind. aceleași în ambele ecuaţii, căci aceste ecuaţii 

reprezintă aceaşi evadrică,, iar unităţile depind numai de genul 

cuadricei. SI 
Dacă considerăra presiunea 

E . 

E== — £2 dt ea a — S(x2-- 924 22), îzt 

şi facem schimbarea axelor de coordonăte, prin care trecem de la 

axele perpendiculare la cele oblice Ox'y'z', cu formulele (3), această 

-expresiune de ine 

E! = x'2 
- 24a'2 e Za 

Avem deci identitatea E==E”, oricare ar fi S. Aplicând teorema 

diseriminantului a două forme cuadratice, avem 

  dat ,-Stoeorepațayercosicțar? z "'cospt-22y cos) 

1: n 7 1 - A „ 
a S 0 0. N ca S — Seosv, — Scosyu 

1 a. ' 1 Y2 0 za S 9 N „> Seosy ES — Scosi |, 

E * | jo. | . 1 

0... 0. as] — Scosp, — Scosă, aa S 

    

ținând seamă că modulul de, transformare este volumul Val para- . 
lelipipedului, (4), constriiit pe cele trei unităţi ale axelor oblice 
OA”, 0B', OC. - aa: 

p. 
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Aceasta „relaţie, adevărată. oricare . ar. fi S,.este o identitate în. 

S. Egalâna coeficienţii lui S din ambii membrii, obţinem 

(5) V2= 1 +2cosicospeosv— cos2A — cos — cos, 

  

1 1 1. 1 1 

6) Y (E 1 epeab202 ! at) aa a'20'2 1 epegb'20'2 ! exejc'2a2 | 

1 11: sinZĂ + sin2u sin, 
(0 vz(1+ T apt 25) = za cat Cab2t cs? 

Va, 1. 

Prima relațiune dă expresia volumului păralelipipedului format. 

de trei unităţi oblice şi este independent de tripleul considerat. 

Ultima se poate serie abe=a'b'e'V, -2a.20.2c=—2a'.95';9e'V. 
Insă 2a'2b'2c'V reprezintă volumul paralelipipedului . corespunză- 
tor tripleului considerat, 'dar 2a.2a.2c volumul paralelipipedului co- 
respunzător axelor Deci, volumul paralelipipedului lui Apollonius este 

acelaș pentru orice tripleu diametral; el este egal cu „Volumul parale- 

lipipedului construit pe axele cuadricei. ,- 

Din relaţia (5), după ce simplificăm şi ținem seamă de 8), 
avem 

 eu02-k-ea02-ţ-egc2=—eaa'2--e2b'2-F e30'2,: 

deci, suma algebrică a pătratelor. muchiilor din - paralelipipedul lu: 

" Apollonius este constantă și egală cu suma algebrică, a pătratelor axe- 

lor. cuadricei. Pentru elipsoid, avem E =ep=e3, Q24+-b2-4+-c2; pentru 

elipsoidul cu. o pânză, R+P-—, pentru cel cu două pânze, 

Q—2—02, 

„Din relaţia 2, avem . 

e,b'zc'2sin2)-lezet 2a'2sin2ţ-l- esa/'20'2sin2y= = e,0202-+ e „at + cadă, | 

Dar V'e'sină este aria paralelogramului format de 0B', OC; 

deci, suma algebrică a pătratelor ariilor fefelor. din paralelipipedul luă: 

Apollonius este constantă şi egali cu i 

„e4D202-+- eac2q2-t- eac2a2,-- 

unităţile €4, Sa €a fiind aceleaşi ca mai sus. 

„Aceste proprietăţi sunt teoremele lui Apollonius în spaţiu. 

IIL.- Locul vârfurilor triedrelor tridreptunghice circumscrise la ur 

elipsoid. Un plan 

(9) uă-kuy + re 0, 

este tangent la elipsoidul — e a | 

2 za : 

a ra 0,
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când există un, punet (iz) al elipsoidului,: unde: planul tangent 

224 e Piz aa 
ta ta 10 

"se confundă, cu planul :(9).-'Trebue deci să avem 

a _ă_-1 
u vw pp 

De unde 

| b2v c2w0 

op oo ape 
și. scriind că punctul (22,272) este pe elipsoid, rezultă 

N . | Zi gi 130, a2i-PiPr-ț e u2—p2—0, 
„Ecuația (9) a unui plan tangent la elipsoid este deci: | 

uz-oy-țavzz Vazu2-Fb2r22Fc202=0, 
Aşa fiind, să însemnăm cu 

urz-f-ogy-Fonz=e, Vazu-Fiz02-F cui , 
“(10) „o uat-Foaaj big ep Vazut 3 czav2 „o 
| ugz--usy tos = es /aZu PUZ -F caut a 
ecuaţiile a trei plane tangente perpendiculare două câte două. Pu- 
tem presupune că în fiecare din aceste ecuaţii, coeficienţii lui x, y, z 
“sunt cosinusurile directoare ale normalei la planul constant. Deci 
(ass Va 200), (uz, 2, 102), (23, va, 103) fiind cosinusurile directoare a trei 
-drepte perpendiculare două câte două, verifică relaţiile de ortogo- nalitate de la schimbarea axelor perpendiculare [No. 194, formu- ele (1) şi (9)]. E a e - 

Ridicând la pătrat ecuaţiile (10) şi adunâna, avem deci. 
PĂR 02-42-42, | | 

relaţie care arată că locul vârturilor triedrelor tridreptunghice cir- -cumserise la un elipsoid este 0 sferă, numită sfera. lui Monge. . 294. Paraboloizi. Direcțiunile asimptotice, In cazul paraboloi- -dului eliptic, | a] 
2 2 

> “conul direcțiilor asimptotice se reduce la, 
Dap 
pat qi=0 E 

-
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“două plane imaginare conjugate. Deci Suprafaţa are o singură di- 
'recţie asimptotică, reală, z= 0, /==0, care este direcţia axei para- 
«boloidului. - 

In cazul paraboloidului iperbolie, 

22 

pg 
-conul direcțiilor asiptotice se reduce la planele 

"22 2 | L=0, 24 Y—0, 2_Y=0, 
DP 4 PP dq p 9 

-care sunt: planele directoare ale paraboloidului iperbolie. Ori ce di- 

„recţie.paralelă cu unul. din aceste plane, este direcţie asimptotică. 
Intersecţia acestor plane este .axa paraboloidului; este direcţia 
asimptotică principală. 

Făcând ecuaţia paraboloidului iperbolie omogenă cu variabila 

i, se vede că intersecţia suprafeţei cu planul de la infinit, t=0, 
2172 

“se compune din dreptele 5 0, 1=0, deci paraboloidul iper- 

-bolie este tangent planului de la infinit: 

In mod analog se arată că. şi paraboloidul eliptie este tan- 
-gent planului de la infinit: 

Când ecuaţia paraboloidului iperbolie este de forma 

x2— = 2pa, 

:adică, planele directoare sunt „perpendiculare, “paraboloidul se zice 

-echilater. 
IL. Planul tangent la Pa 

aa 
pe Z, 

în punctul (2u.yn2.) este 

„20 970 _(ra)=0, 

=29z, e=tl, 

pa Te 

Scriind (ca, la elipsoid) că planul aae-tuy-woz-r= =0 este tan- 
Put eq2u2 

:gent la . „paraboloid, se găsește ra > asa că ecuaţia 

«unui. plan tangent la paraboloid este | 

uatoy-toa Pg E 0. 

“ Considerând trei plane - tangente, 

sua vyPiuz pei tn 0,
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De | _p2u2-ț-eg2u2 
(1) - . „02% Va y raba d A 

p2ug-+-eq2v2 
133 F U3y et — pa > , 

perpendiculare două câte două, se vede că (acu Va 200), (2, Va, 102), 

(ua, 23,103) sunt cosinusurile directoare ale normalelor la aceste: 

plane, care formează un triedru tridreptunghic. | 
Inmulţind relaţiile (11) respectiv cu 04,202;203 şi adunând, 

avem, ţinând seamă de relaţiile (1), (2) de la 194, 
| 24 ag2 . 

pet 0, 

de unde; se deduce că locul vârfurilo» a tricărelor tridreptunghice cir= 
cumscrise la un paraboloid este un plan perpendicular * pe” ază, naunit 
planul ni Monge, | | n . 

„II, Planul diametral conjugat direcţii (a,6,y) are ecuaţia . a E , 

2 
'şi este paralel cu axa (paralel cu 02). i 

€ Q2 . : LA 

Exerciţii (1). E 
1) Se consideră planele definite de ecuaţia 

z y z 
| za Pa ta 710 

A fiind un parametru variabil, iar a,b,e cantităţi constante diferite, 10,.Să se: 
arate că există trei plane din familia considerată care trec printrun punct 
Oarecare M al spaţiului şi să :se calculeze coordonatele" punctului M în 
funcţiune de valoriie 1,, 14,2, ale parametrului 3, corespunzătoare 'acestor trei 
plane ; 20, Să se afle locul punctelor. M pentru ca două din aceste trei plane 
să fie confundate. 3. Unde trebue să se afle punctul M pentru ca cele trei; 
plane să îie confundate. N | 

R. 10. Ecuația este de gradul al treilea în Aj Aus Ass As fiind rădăcinile, avem 
identi PE a Pe 2 DADA) identitatea Za + 3 + 1 A AA Tâz ATA) 

| A—c aA—a)a—b)u—c) 
membrii.cu A—a-şi apoi facem i=a; avem |. - | 

(a—ad(a—au)(a—33), a (P—aD(P—A)(b—a) _ : (EA D(e—Aa)(0—ăs) E aba i) 1 P Geta) "E (c-aje-b) * 
care sunt coordonatele punctului M. a 

. Inmulţim ambii 

  

(1) Este folositor-a se consulta „următoarele-..culegeri de probleme: 
A. Remond, Exercices €lEmentaires de Gcomâtrie Analytique (2vol.); £. Monat, 
Problemes de Gtomtrie Anzlitique (3 voi.); Aubert,: Papelier, Exercices de 
Gomâtrie Analitique (3 vol,); Hoehler, Exercices de G6ometrie Analitique x A 
et de Gâomttrie suptrieure (2 vol.) ; “Michel. at Potroă.: : 

a
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20, Dacă ecuaţia are o. rădăcină dublă Mm=x=u, şi. dacă punem 
e coordonatele punctului M sunt funcțiuni raţionale de doi parametri 
u şi o, 

pa (a—u(a-v) „yz „(b—u02(b—v) „2 (c—uk(e—v) 
(a—b)ta—c) ! (B—c)(b—a) * (c— a)(c—3) ! 

care este 0 suprafaţă unicursală de ordinul al patrulea, căci o dreaptă o 
tae în patru puncte. 

' "30, Dacă ti=tz=t=t, coordonatele punctului M sunt funcțiuni de un 
- _ (a—ti8 _ (B—1 _. (0c— , 

parametru, r=— (0225 Y=— 62002)” z= Cate: deci lo- 

cul lui M este o cubică strâmbă. ; 
2). Sâ se afle locul punctelor a căror diferență a pătratelor distanțe- 

lor la două puncte îixe este constantă, 

R. A(a,b.c), A'(a'(a',b',c'); MA2—MA'2=R:; (a'— a)r-+-(B'—b)y+-(0'—c)24- 
hitre(a4o'2-pet?) 72 

2 

3), Locul mijlocului unui segment de lungime constantă ce se e sprijină 
pe două drepte perpendiculare nesituate în acelaş plan. 

R. Să luăm ca axă Oz perpendiculara comună a dreptelor D şi A şi 

fie A şi B picioarele lor; origina O, mijlocul lui AB; planul 20, planul 

format de D şi AB; planul 2Oy conţine pe A, care este prin ipoteză per- 

pendiculară pe D; OA=OB=-a, MN o poziţie a segmentului; M(a,0,A), 
N(—a, p, 0); MN2=>d2—4a2-+p2-+32, Coordonatele mijlocului P al lui MN sunt 

= =0, y= 3 za Locul lui P se obține eliminând A şi 4 între 

ecuaţia 108-2 0a şi coordonatele lui p, Se obţine z=0, prret-rat— 

<. =0, un cerc !n planul zOy. - 

=0, un plan perpendicular pe AA. 

4). Să se afle locul centrelor sferelor trecând printr'un punct dat şi 
tangente la un plan dat. 

_R. Luăm. punctul dat ca origină a coordonatelor şi axa Oz perpendi- 

“culară pe plan, a cărui ecuaţie este z=—a.. Ecuaţia sferei este z2y2-4-22— 

9a0—2pj—2v2=0; este tangentă la plan, când distanța centrului Q,p,») la 

plan este egală cu raza, (X2-kp?-+kr)— —(p—a)'=—0; paraboloid eliptic. 

5). Ecuația conului cu vâtiul în (a, 8, “7 şi ca directoare parabola 2=0, 

142—2pr=0. 
R. Coordonatele unui punct al unei drepte ce porneşte din (a, 8, ”) 

atat BÂAU tz 
1-A? IFA? IPA 

aptpaz=0, (8-+-ay)—2p(a-t-az(14-1)=0, de unde elimininând pe >, se obține 

ecuaţia conului (82 3—j)2—2p(az—y0)(z—p)=0. 

6), Se dă un elipsoid E şi un plan P şi se cere locul vârfului conului 

circumscris elipsoidului şi care să fie tăiat de planul P după un cerc. 

„_-R. Ducem prin centrul elipsoidului un plan Q paralel cu planul P; 

acest plan tae elipsoidul după elipsa E'. Luăm ca Oz şi Oy axele elipsei E' 

şi ca axă Oz diametrul conjugat planului Q în raport cu elipsoidul E. Q co- 

incide cu planul ZOy, axele Oz, Oy sunt perpendiculare, elipsoidul are 

ecuaţia , 

  sunt=— + Scriind că punctul acesta este pe directoare, avem 

2 2 20 
tie Tg 

N. Abramescu — Lecţiuni de Geometrie Analitică. i 29
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(Costyo,zo) fiind un punct al locului, conul c 
“scris elipsoidului, are .ecuaţia - 

> DICa IP 22 i j- Zu [a 2i +23] =0 Ft aie 2 pta 
  

pe c2 2 a 2 

E destul a scrie că acest con este tăiat de planul 2Oy după un cerc. Locul 
2 se 2 PI 

“se compune din conicele apt —1=0, I=0 ss —H1=0, 2=0, 

o elipsă şi o iperbolă, ! | ” 
” 7). Se dau trei axe perpendiculare şi o sferă (S) având centrul pe Oz. 
Să se formeze ecuaţia conoidului născut de o dreaptă ce întâlneşte pe Oz, 
paralelă cu zOy şi tangentă sferei. ” 

R. (2—a)-+y2422—R2=0; se exprimă că dreapta 2=A, yu tae sfera 
în două puncte confundate, A:42-f-X2—p2(a2—R2)—R2=0, Ecuația conoidului 
este 22(20*1-y2)-+y2(a2—R?) - R'a?=—0, | 

8). Se dau trei axe perpendiculare şi în planul 2Oy o dreaptă (D) 
„paralelă cu Oy de abscisă a. Se consideră dreptele (G) care se sprijină pe 
Oz şi (D) şi care fac cu Oz un unghi dat Q. 10,Să se găsească ecuaţia 
'suprafeţei descrisă de (G); 20. Să se arate că această suprafață este tăiată 
după o.iperbolă (H) de orice plan paralel cu yOz.: 30, Să se afle locul asimp- 
totelor acestei iperbole, când planul său variază; 4%. Locul focarelor. 

„RR. 10. (2—a)(ac24+-y2)—a222t090=0: 30 doi -paraboloizi iperbolici, 
(2—a)y-tiztgo==0; 40 locul este o iperbolă y=0, 2=—a24+a—acotg?. 

9). Se dau conul a2-+-y2—2*=0 şi dreptele (D) z-+-1=0, y—2=—0, (4) 
1—2=0, 2—1==0 şi se cere: 10, Să se vază dacă dreptele se întâlnesc; 20 ecuaţia suprafeței născută de o dreaptă care se sprijină- pe dreptele (D) 
şi (A) şi care este tangentă conului. N | 

_R, 10. Dreptele sunt situate în Plane paralele, 4a+1=0, r—2=0, 2". Ecuațiile unei drepte ce se sprijină pe dreptele date, sunt 2 +1-+(y-2)=—=0 
” | = D—n—3 | 

2—2—u _YT A 

po —u 
“locueşte z şi y, în funcţiune de z, în ecuaţia conului, se scrie'că are o ră- dăcină dublă în z, se obţine 9l,p)=0. Se elimină 1 şi n între ecuaţiile drep- “ei şi: 9(A,u)=—0, : PI pn E . 

710). Să se afle condiţiile pentru ca ecuaţia generală de gradul al doi- „ lea să reprezinte o suprafaţă de rotaţie. . 
Re Ry, 2)Eg(ez,yiz)-+2Ca+2C%y+4-20%2+ D=0,! I(7,y,2)=Aa?+- A'yp+ A'22+2Byz +2B'2x + 2B"ay=0, | | e „o E 
i Condiţia necesară şi suficientă ca ecuaţia Az,y,2)=0. să reprezintă o suprafață de rotaţie este ca să existe un număr S diterit da 'zero, astfel cz: “forma cuadratică 9(0,y,2)—S(22-+y2+22) să tie pătratul uriei funcțiuni lineare „Condiţia este necesară. Ecuația suprafeţei este de forma Z+aP"--8Pry=0. “unde Za 22—2a0 —25y—2c2+ d, P=uz +oyhuz+. Dacă f(zr,y,2)=0 
reprezintă o suprâtaţă de rotaţie, avem Ar,y,2)=S(5-+aP2+8P +). Conser- 
vând numai termeni de gradul al doilea, avem 9(,y,2)=Sfar2 + Pr 22+ a(uz + vy-bw2)7], (9,2) Sta? y24-22)=Sa(uce-hwy-+w02)2, ceeace arată că “condiţia este necesară. - i 

Condiţia este suțicientă.. Dacă avem g(0,y,2)-—S(22+y2 + 22)=Muz + vy+ 22F, urmează g(2,y,z)=Muz +uy-tiozP + S(a2-+y2+22), Ay, Du + vy-boz 
„A 

2—2-+u(z—1)=0, care se mai pot scrie =a Se în- 

-. 

u vârful în acest punct, circum- 

I
I
 
S
E
E
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« -S(a02+- y2++22) + 2Ca-+2C? y+2C“zFD, fir, y, DP+z, Pur +oyaz, 
S=S(2024- pr: :)4+2Ca+4+-2C'y+2C"z+D. Se deduce că „Reayaa este o 
supraîaţă. de rotaţie. 

Axa de rotaţie este perpendiculară din centrul sferei > pe planul p; . 
ecuaţiile acestei axe sunt deci 

ag i E, z+ e 

Da. a 
    

" Să: găsim acum relaţiile între coeticienţi, ca g(my.z)S(a2 4-24 22) să 
“fie pătrat pertect. Pentru aceasta trebue (No. 237) ca toţi minorii de primul 
-ordin ai discriminantului acestei forme cuadratice să fie nuli. Discriminan- 
“tul este . a . 

| A-—S "B” | Br -. „ a. . 

- "Bi. Asi" B | a 
-. -p' Bo AS, . zi 

Deci (1) (4A'—85) Ar_:8)-B2=0, o) (A”—S)(A—S).—B'2—0, (3) (4A— =s) 
"(A'—S)—B'2=0, (4) B'B"=B(A: S)=0, (5) :B"'B—B' (A'—S)=0, 'B'B—B” 
“(A”—S)=0" Pentru 'ca suprafața: AL:y,2)=0 să fie de rotaţie, trebue .să fie 
„0 valoare a lui S, diferită de zero, care verifică. aceste şase ecuajii Aceasta 
“revine la o spune că. ecuaţia în S are o “rădăcină dublă diferită de Zero. 

10, BB/B':F0 Rezolvână ecuaţiile (4, 5, (6) în raport, cu S avem | 

2 s=a— BB „sar — B = , s=ar— BB. 5 B 
Deci n'a B"B „i 

A Pg a E ar 5 0, a 

Acestea sunt condijiile necesare; ele sunt; şi - suficiente. In * adevă, 

"dacă sunt îndeplinite, valoarea lui S dată de ecuaţiile (7) verifică 'ecuaţiile 

    

2 ” Ş BB” 

U), (2), (3), ceea. ce se: vede, înlocuind pe A—S cu 85 - 3 A'—S 'cu -- mp 

7 BB! BB” , B'B „BB . .:..:: „- 
„A —S cu Br: Numerile A A gr A — B7 se. zic numerile 

iui Jacobi. 

Pentru a găsi axa suprateţei, să ducem din centrul : 'sferei: 2 =St2 J 

y2+22)4-2ca4-20' y-ţ-2c"2-+-D=0 o perpendiculară pe planul Pu-huy-ioz=0, 
„uzt-ț-oy-hiwz fiind rădăcina patrată a formei Cuadratice g(20,y,2)—S(22+-y2 22), 
"Dar această rădăcină este proporţională cu „0 derivată parțială oarecare, 

'0r 

| „de ex, (A—S)B”! y+B'z, unde înlocuind pe (A-s) cu i - divizând   

“cu -produsăl 'B* Br, se i obţine "Et pr tg Deci ecuaţia planului (P) se 

poate scrie — S+ 2 + Da =, aşa că ecuaţie “axei sunt er Ca 

8(uS fa? -) -S' fiind. egal -cu numerile Ivi -Jacobi. . 

20, Unul din numerile B, B', B” este nul, de ex.. B''=0. Ecuația (6) 
dă B=0, sau 'B'-=0, Să luăm mai întâi B'=0, B=+0: Eciiaţia (5) este identic 
“veriticată, iar din (4), S=A, Această valoare..a lui S verifică (2),. (3) şi înlo- 

, i . .- ae ama Dita : 29*
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cuind-o în (1), avem condiţia (A'—A)NA—A”)—B1=0, A=F0. Această condiţie- 

Ge ae fiind îndeplinită, se găsesc pentru ecuatiile axei 24 A =0, AA = B: 

Dacă B=0, B'=-0, avem condiţia (A”—A'(A—A')—B'2=0, A'=k0; în. 
cazul B=0, B'=—0, B”=+0, trebue sâ avem(A—A”)(A'—A”)— "3==0, A''=R0, 

30, B=B'=B''=—0. Trebue ca două din numerile A, A, A” să fie egale 

(fără a îi nule). Dacă A=A, ecuaţiile axei sunt + 0, y-+ Î =0, 

11). Se dau irei axe perpendiculare Oz, Oy, Oz şi se consideră bisec-. 
toarea unghiului 2Oy. Se cere ecuaţia conului de rotație născut de Oz in- 
vârtindu-se în jurul acestei drepte. - 

R. Suprafaţa este născută de un cerc cu planul perpendicular -pe- 
dreapta 2 —y=0, z=—0, cu centrul pe această dreaptă și sprijinindu-se pe- 
axa Oz, 2=0, y=0. Ecuațiile cercului sunt 22--y2-ţ-22==A Z-y=p, cu condi- 
jia p?=A. Ecuația conului este (2-+-yP—(22-+-y2-h29=0, 

12) Se dă dreapta z=y=—z şi În planul 4y dreapta wsey==a. Să se. 
găsească ecuaţia iperboloidului de rotaţie născut prin învârtirea dreptei a 
doua în jurul celei dintâi. . | - 

R. 2-F-y2-k2?=A, ofy2=p; se elimină Z, y, 2 între aceste ecuaţii, şi al generatoarei, z=0, 2—y=a; se obține p?-ra?—22=0; ecuaţia suprafe- ței este (7-+y+ 2)9—2(002+ y2+ 22) + a2—0, 
13) Locul vârturilor conuriior de rotaţie, circumscrise la un elipsoid.. 

a2 2 22 N : R. Fr ta - 1=0, Dacă (20.,y0;29) este un punct din spaţiu ecua- 
jia conului cu vârful în acest punct, circumscris elipsâidului este. 2 2 2 

” ” o Yo O 20 2 pe 22 Io YY9.. 220 2 N [+3 (ra — [038494 2-1) 20. sa punea 
o Yo 20 , „ , E= ati 3. Avem mai multe cazuri de studiat, 10. BB'B“=+0, 

  

  

  

a? 

B'B"'_, B'B. BB' Yo2 n, 2070 ay A— B =A BT SA'— Br 'Dar B=— Bz + B = aaa? Br=— 030 

BB'B" m, B'B'. E _ E_E_E : pai A = Trebue să avem >= adică. 
2: 

d y2 %o. 
E= ah —1=0 Locul vâriului $ este însuşi elipsoidul, în care caz: 
conul circumscris se reduce la planul tangent dus prin acest punct. 2 Dacă 2o9==0, sau y,==0, sau Z0=0, ne. servim de relaţiile (A—AA —A)—B2==0,... Avem în cazul 20=—0, E=0 (soluţie discutată mai sus). 
„Yo as , ț, . şi Ba t a —1=0, elipsă imaginară (a>5>0), 

| E IE ; Dacă yo=0, E=0 şi EI Tr Zi —1=0, iperbolă ; 20=0, E=0 şi, 
Ri aa + Za —1=0, elipsă reală. 

„Se obţin deci conicele focale ale elipsoidului,
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„.. 14) Să se găsească locul axelor suprafeţelor de rotajie, reprezentate 
- de = ecuaţia 

202-4-3y2-4-222-F-2uzr—20-l-1=0, 

R. 10. u=F0, suprafaţa este de rotație când (8)14—1—p2=—0, Ecuațiile axei * 
“sunt (9) 2—a=0, py -(A—1)2=—0. Eliminând A şi u între ecuaţiile (8) şi (9), 
avem y*(1—2)+-22%2—1)2=—0, care se descompune în 2—1=0 şi 2%(2—1)—y2=0. 

20. u==0, suprafaţa este de rotaţie când 1=—2 sau 1=1. În prima ipo- 
“teză, ccuaţiile axei sunt y=—0, 2=—=0, axa de rotaţie este axa Oz; etc, 

15) Dreptele A'OA, B'OB, C'OC sunt trei axe de coordonate: per- 
pendiculare; se presupune OA'=OA=a, OB'=0B=b, OC'=O0C=c. Sa se. 
-determine locul axelor de rotaţie. ale suprafeţelor de rotaţie de 'ordinul al' 
-doilea care trec prin punctele A, A“, B, B',C,C. , 

R. Feualia generată a suprafeţelor ce trec prin cele şase puncte date 

-este (10) 23 e +3 3 2 yz-apzac-F2r0y — =0, suprimând conurile cu 

"vârful în origină, 

10. Auy=F0. Suprafaţa este 'de rotaţie dacă (11) == 

1 Au . 
23 =S$; ecuaţiile axei sunt w: AD =py ue Numind cu e valoarea c6- 
Ce 

imună a acestor trei cantităţi, urmează (13) = Do Pa 0. Ecuațiile 

or __1 _oy__îÎ. 02 _ 
(1) devin (14) 3 aa =S. Locul se obţine eliminând 

zy 
. 

„pe 8 şi S între aceste trei ecuaţii, care se pot scrie Say-ţoz—25 =0, 

    

” Szoy= 3 =0, Seyţos — 4 =—0. Ecuația căutată este 

YZ 
ya e E 

ra ! 
ZX Yy — i =0; 

z 
Ly. £ — ci 

z20 __ 02 22 2 zp 22 
op — 95) — 97) e — 25),       

ara fi Dita, 
trei plane şi un con de ordinul al doilea. 

20. u=0, v=0; ecuaţia devine £, 2 Fă 2 oa 1220; e de rotaţie, 

când = (3- i (a 5). Ecuațiile axei sunt 3 20, A — (i 52 =0. 

:Se elimină A şi se obține ecuaţiile axelor care sunt situate în planul yOz, 

16) Să se atle locul vârfurilor paraboloizilor de rotaţie care trec prin 

*ellpsa dată în anul zy. ” 

R.5+% ;—1=0, z=0 ecuaţiile elipsei, a>b, a—bi=c, Ecuația ge-
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nerală a cuadri celor ce trece prin elipsă trebue să fie-asifel ca făcând 2=0 2 2 , z2 2 E să obținem 3 +3 — 1==0. Deci ecuaţia suprafeţelor-este E 3 —1-kArz 2 

2Byz4+-2B'2zx-+4+-2C"z=0. Ca să: fie paraboloid, trebue ca discriminantul formei 
ciiad ratice: glz, pa) ZA? 22-+2B y2+-2B'2a să îie nul; A'=atB'24-0B2,. 

z +45 (8202 B'279)20-2Byz4-2Brzao- 202-120, 
Se scrie că e suprafaţă de rotaţie ; mărginindu-ne Ia valorile reale ale 

Ecuația paraboloizilor este 

  

lui B şi Bf, avem B=0, B'=+ 5 Se va elimina apoi parametrul Ca între: 
e 

. 2 „ 2byz  a2+b? ! ecuațiile suprafeţei şi axei. Se obțin iperbolele 7=0, 3 + 22 — aci z— 
1=0.. , MI | ÎN RD ate d - e 2 2 , 17). Se dau trei axe perpendiculare şi:o elipsă (E) SH —1=0, 
2=—0.-Se duce prin axa Oy un plan variabil z=ma şi să considerăm în acest plan. cercul ' (C), care are ca diametru axa mică a elipsei. 10, Să se afle ecuația cuadricei de rotaţie (S), ce trece prin conicele (E) şi (C). 20, Să se afle, când 1 variază, locul focarelor şi locul: vârfurilor meridianelor situate, în planul z0z, 

R. 10, (5) ya 720 ol 2—m0)2=-0, (c2==a2—02). Locul focă-i 
9 PR pa 22 aa 2 ” ei relor se compune din iperbolele 5 = 2 > ;. locul vârfurilor, 

cercul 42+22=02 şi (124 22)(2q2—c020)—022q920, SR 
18). Se consideră două drepte D şi D', nesituate în acelaş plan şi se consideră o dreaptă mobilă A, care se sprijină pe dreptele.D şi D'. -Să se: afle locul piciorului perpendicularei pe A dinir'un punct. | R. Se ia ca axă Oz perpendiculara comună a dreptelor D şi D', ca origină mijlocul acestei perpendiculare şi ca axe. Oz şi Oy. bisectoarele unghiului iormat de paralelele la D şi D' duse prin O. Ecuațiile dreptelor- D şi D' sunt y — mz=0, z—h=0,; Y+ mz=0, z+h=0. O dreaptă A. are ecua» țiile Im + (3 h)=0, Web ne+ p(2+ h)=0, cu „parametrii directori, A—p, —mAa), 2m. Ecuația planului 'ce 'trece prin punctul dat. Ata,b,c) şi perpen= dicular pe A, este (A—pr-—a)—na-fPp)[ y—b) + 2m(z—0)=0. Se obține locul eliminând pe A şi p: între ecuaţiile dreptei şi planului. . i 19) Se dau trei axe perpendiculare, un 'cerc în planul z0y, 2=0, Z2+-y24+R?=0 şi: dreptele- y=0, z=a2—R; 2=0, 2=—yR.. Să se arate că locui dreptelor ce întâlnesc dreptele date şi cercul în puncie diferite este iperboloidul cu o pânză, 9-99 a2--2p2—2z0—R =0, - pi :.„+ 20) Se. dau trei axe perpendiculare, un cere (C) în planul zOy tan= 'gent în O la Oy, un cerc (C“) in planul yOz, tangent în O'la Oy. Se no- tează' cu a abscisă. centrului cercului (C), cu. b 'cota centrului (C),. a>0,, b>0,:a>b. 10. Să se formeze ecuaţia generală a cuadricelor trecând prin. aceste două cercuri. 20 Sa se afle locul centrelor acestor cuadrice, '30,. Să se. studieze” natura “cuadricelor. - a n R. 1% Ecuația cercurilor (C) X2--y2—2a==0, z=0; (C") y2-+-22—2ba=0, %=0. Ecuația cuadricei ce.conţine cercul (C) este. (1) 2'--y2—2aa-hz(uz-ţ vy-kuez-h)=0. Pentru a scrie că conţine cercul: (C”),. facem în (15) d:=0 şii 

d
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rezultatul y2+-z(vy-k+wz-+h)=0, exprimă că reprezintă aceeaş curbă ca ecua- 
ţia y2-ţ-22—2bz2=0. Avem =0, 20=1, h=—2c, Inlocuind în (15) şi punând 
u=—2, ecuaţia cuadricelor este (16) 22492 0-F-2aea — 2a—2ba=0, 

20, Locul centrelor se obține eliminând A Intre ecuaţiile zf; zar: 

1 2? la 
12=0, sf = y=0, fa =s—b+yzr=0. Avem iperbola echilateră z(r—a)— 

z(2—b)=0, y=0. | 
30, Al, iperboloid cu două pânze; A=—I], paraboloid eliptic; 

, 2102 
TIS, elipsoid real; 1=1, -paraboloid clipe cit » iperboloid 

242 a 
cu două pânzeai= 3, con real; rit + » iperboloid cu o pânză. 

"da 2ab 

21) Se, dau trei axe perpendiculare si punctele A(2a,0,0), B'0,28, 0), 

C(0,0,20), a>0, 5>0, €>0. 10;.Să se formeze ecuaţia generală a cuadricelor 

care trec prin punctele O, A,B;C, care tae planul 4Oy după un cerc şi 
planele yOs, sOz după. iperbolele echilatere. 20, să se afle locul centrelor 

acestor cuadrice. 

RDB, 229900 2Ay ucr 2a0—2y 4-20 —0; 22. locul centrelor ; ; 
sfera za —a) + yly = b)+ z(2—0))=0. : 

22) Să se studieze natura cuadricelor care trec prin două drepte ne- 
situate în acelaş plan.: . 

i R. Fie (D) şi (A) cele două drepte. Să tuăm ca axă Oz o dreaptă 

oarecare ce tae pe (D) în A şi (A) în B, ca origină mijlocul lui AB, ca axă 

Ox o paralelă la (A). Ecuațiile dreptelor sunt (D) y=0, z=h, (Az=0, + h=v, 

iar ecuaţia generală a cuadricelor care trec prin aceste două drepte este 

(No. 291) ylaz+ p:z+h)|+iz+th)lyzr+ 3(2+H)]=0, a, 8, %, 5 fiind numere oare” 

care. Pentru a studia natura cuadricei, sau se descompune într'o sumă de 

pătrate, sau cu metoda ecuaţii în S. Vom discuta, considerând ecuaţiile ce 
au centrul, ay-k+y(5—h)=0, ar-+-8(z-+1)=0, By-+yz4-25z=0. |. a-k0. Din ecua- 

ţiile (1), deducem ps eh, = AED, z(a a3—87) 0 „10. a5--8y:F0; 

(18) z: 0, y= 2, zf. Suprafaţa are centru unic, situat în planul zOy, 

paralel cu dreptele date. Cum suprafața contine două drepte nesituate în 

acelaş plan, este un iperboloid cu o pânză. 20. a5—8y=0; sistemul (18) se 

reduce la pr mele două ecuaţii; planelie centrelor trec prin aceeaş dreaptă. 
Cum suprafa ţa nu poate fi un cilindru, se descompune în două plane st= 

cante reale, trecând unul prin (D), celalalt prin (4). Inlocuind în ecuaţie pe 

5 cu e, se reduce la [az-+-8(z+)ley-+-y(2—h)] : 0. 
IM. a=—0. 10, 8-0; sistemul (17) reprezintă lrei plane paraiele cu aceeaş ' 

dreaptă; suprafaţa este un paraboloid iperbolic. 20. 6=k0, y=0; planele cen- 
trelor trec prin aceeaş dreaptă, z+:=0, 8y4+252=0; suprafata se descom= 

pune în două plane reale, secante. Aceeaş concluzie 8= 0, 20. 3” 8=0, 

* 0; planele centrelor confundate; suprafaţa se reduce la două plane pa- 

ralele 22-h2=0, 

23) Se dau dreptele (D) y=0, z—h=0, (A) 2=0, z+h=0, axele îiind 

perpendiculare. Să se găsească locul vârfurilor paraboloizilor ce trec prin . 

aceste două drepte.
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R. ylaz+8(z+h)]+(2 - 2)ha4-5(2+1)] = 0. Se poate vedea că a=0. Dar 
aceasta se poate arăta și altfel. Paraboloidul conţinând dreptele (D) şi (4), 
unul din planele directoare este Ozy, Z=0, căci aceste două drepte sunt 
paralele cu acest plan. Deci, ansamblul termenilor de gradul al doilea al 
ecuaiii, trebue să fie divizibil cu z, de unde urmează a=0. Ecuația parabo- 
loizilor este (19) 2(y2-+Byk32)— hay hey 5h2=0. | 

Vârtul paraboloidului este Ia intersecţia sa cu axa. Direcţia axei este paralelă cu intersecţia planelor directoare (la care se descompune conul 
direcțiilor asimptotice). Aceasta este direcția asimptotică principală,. para- lelă de asemenea cu direcţia cu care sunt paralele planele ce dau centrul. Axa însăşi este diametrul conjugat direcţii planului perpendicular la direcţia asimptotică principală. Direcţia asimptotică este la intersecţia planelor di- recioare, z=0, yr+By-+3z=0, sau Z=0, y2+B8y=0. Parametrii directori sunt 8% 0; planul perpendicular are ecuaţia BL—yy=0, iar diametrul conjugat 

al acestui plan, adică axa, este definit de bah. f-=0, Sau Az—h = Blz+h) Br P ZF » VE+Byt+252 = 0. Eliminând 8,7, 5 între aceste ecuaţii Şi acea a para- 

boloidului, se obține ecuaţia locului vârfurilor. Avem 2 , AY, % - Y înlocuind î , A B ___ Ziz RE. inlocuind în ecuaţia (19), avem - (ZII Locul este suprafaţa 
Z(2—A)+y2(2+h)3=0. Este un conoid cu axa Oz, cu planul director pa- alel cu zOy. -



-perpendiculare. Intersecţia a două drepte, 

„Ecuația dreptelor ce trec printr'un punct dat, Ecuația dreptei ce trece 

    

Tabla de materii 

Geometria pe o dreaptă. 

Vector. Axă orientată. Poziţia unui punct pe o axă. Mărimea 
unui vector pe o axă. Aplicaţii ....... Î . . . . ... ... 

Exerciţii... ... . .... [ . [ . |... . . ... 

„ Geometria plană. 

Determinarea unui punct în plan, Coordonate . carteziene. Alt 
“mod de'a determina tn punct în plan.' Coordonate polare.” Trecerea 
-de Ia cobrdonate carteziene perpendiculare la cele polare. Determina- 

rea direcţii unei drepte. Coeticient unghiular. Direcţii paralele. Unghiul 

-a două direcţii. Direcţii perpendiculare. Determinarea poziţii 'unui vec- 

tor. Distanţa dintre două puncte „Determinarea poziţii unui punct „pe 

o dreaptă dată. Aplicaţii - e. sc cc dec. 

Exerciţii « . . . . . . .... . . ... 1... . .. .... | 

Reprezentarea analitică” a' curbelor. . Reprezentarea curbelor prin 

ecuaţii : s si si d cd ce cs casco... . cc... . 

Schimbarea sistemului de referințe. Transformarea coordonatelor. 
"Proecţiuni. Translaţia axelor. Rotaţia axelor perpendiculare. Formulele 

-de transformare generale în cazul axelor perpendiculare. Formulele de 

transformare gencrale în Cazul axelor oblice; Expresiuni metrice. Sub- 

-stituţie ortogonală - |. d... co... ........ 

Exerciţii Î . . |. | |... .... 

Curbele de ordinul întâi. Linia dreaptă, Curbele de ordinul întâi 

“sunt linii drepte. Construcţia dreptei “Az+By-FC==0. Reprezentarea pa- 

rametrică a linii drepte. Altă formă a ecuaţii linii drepte. Condiţiile ca 

-ecuaţiile Az + By +- C=0, A'z + B'y--C'—0 să reprezinte aceeaş dreaptă. 
Condiţia ca două drepte să fie paralele. pshiul a două drepte. Drepte 

Fascicol linear de drepte. 

prin douâ puncte. Aplicaţii. Condiţia ca trei puncte să fie colineare. 

-Condiţia ca trei drepte să fie concurente. Aplicaţii. . . . . ... 

Exerciţii . . < « . . . ...... .. .. .. ... . ... — 

Distanța de la un punct la o dreaptă. Raportul în care o dreaptă 

“împarte un segment A, A,. Separarea planului în regiuni de dreapta 

„Az--By--C = 0. Exemple. Altă formă a ecuaţii linii drepte. Ecuația nor- 

mală a linii drepte. Distanţa de la un punct la o dreaptă.. Exrmplu. 

Pâgini 

l 

18 

19 

28 

29, m 

42
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Ecuațiile bisectoarelor a două drepte, Exemplu. Aria unui triunghi, 
Aplicaţii . î. [| .. .. |... . ... Î. . . .. .... H 

„Exerciţii . | cc... 1 .  . .  . . .. ... î...  . 55 
Flemente de la infinit, Elemente imaginare. Coordonate omogene. 2 

Elemente imaginare ..,.,.. o... Â. . . ... .... 56: 
Coordonate trilatere. Aplicaţii... . 63. 
Fascicole de drepte. Generalităţi. Fascicol de drepte ce trec prin 

origină. Aplicaţii. Polara unui punct față de un unghi. Fascicol armo- 
nic. Aplicaţii. Fascicol anarmonic. Proectivitatea raportului anarmonic. 
Aplicaţii. Proprietăţile raportului anarmonic. Aplicaţie. Curbe de ordi- 
nul al doilea care se reduc la două drepte ..... ...... . | 68. 

Exerciţii e ai 
Cercul, Ecuația cercului. Determinarea unui cerc în plan. Re- 

prezentarea parametrică a cercului, Aplicaţii. intersecţia unei drepte 
cu un cerc. Puterea unui punct faţă de cerc, Ecuația tangentei într'un' 
punct. Intersecţia a două cercuri. Polara unui punct faţă de un cerc. i 

-* Tangente paralele cu o direcţie dală. Tangente duse dintrun punct, 
Aplicaţie. Axul radical a două cercuri. Centru radical a trei cercuri. ” Condiţia ca două cercuri să fie ortogonale. Fascicol linear de cercuri, ” Involutie. Cercuri ortogonale la două cercuri. Cere ortogonal la trei (aubii i. ee OAS5Z 

"LO 

Cercuri „cc... . . 1. |... . . .... o. . 
| Exerciţii .'. ._ Pc. | ... .. 

Locuri geometrice. Ap icaţii . cc... [| ... 102. Exerciţii o... .  ... a o 108, 

Reducerea ecuaţii de gradul al doilea. Centre, Conice cu centru. Conice de genul parabolă. Aplicăţii £ o. 117 Exerciţii ..... | SII aa 130; 
-  — Proprietățile generale ale conicelor, 'Tangente, Intersecţia unei drepte cu O conicâ. Exemple, Tangenta întrun punct al unei conice. Exemple. Tangente duse dintr'un punct exterior, Exemple, Ecuația tangenţială a unei conice. Noţiuni de coordonate tangenţiale, Aplicaţie. Noţiuni 

sX. Studiul curbelor de ordinul al doilea. Conicele. Elipsa. Iperbola. TIN C E Parabola . ......., . î eee c . . || Ga 

/ 

2 

i asupra curbelor înfăşurătoare . . .... ee ee ese a e Xa133, Pol și polari. Polara unui punct.. Polul, unei drepte. Proprietăţi. N Drepte conjugate în raport cu o conică. Triunghi conjugat. .... 144 dAsimptoie, Aplicaţii . ,.. e. Îi. : 150 Diamelrii, Axe. Aplicaţii... d... |... 155. Focare. O nouă detiniţie a conicelor. Aplicaţie la secţiunea plană a unui con de rotaţie. Ecuația conicelor având un focar şi o direc- . toare dată, Căutarea focarelor unei conice. Aplicaţii. Proprietăţi fo- - cale ale conicelor. Determinarea ecuaţiilor care dau coordonatele fg- : . N a carelor în cazul general, Aplicaţii, Conice omofocale, Proprietăţi . . -. 160. Determinarea conicelor prin condiții inițiale, Generalităţi. Inter- i secţia a două conice. Aplicaţii... ee... .. 172 Exerciţii «e . .. 190- 
Construcția conicelor. Teorema lui Pascal. Construirea unui punct al unei conice căreia i se cunosc cinci puncte. Construirea .tangen. _.!. tei intrun punct al unei conice. Construirea punctelor discrete ale co-



nicelor. Teorema lui Brianchon. Aplicaţii. ,...... . .. 
Proprietăţile conicelor deduse din ecuațiile simplifi cate; Flipsa. - 

Elipsa este proecţia ortogonală a unui cerc, Elipsa detinită ca loc geo- - 
metric. „Construcţia elipsei prin puncte. Tangenta, într'un punct. Inter. | 
secţia cu o dreaptă. Elipsa delinită ca alt loc geometric. Tangente pa- 
ralele cu o direcjie dată. Produsul distanțelor celor două - focare ale 
elipsei la o tangentă este constant. Cercuri directoare. Elipsa definită 
ca alt loc geometric. Proprietăţi, Diametrii. Formulele lui Chasles. Teo- 
remele lui Apollonius. Proprietăţi. Construcţia axelor când şe cunosc 
doi diametrii conjugaţi. Proprietăţi. Polara unui punct. Normale para- 
lele cu o direcţie. Normale dintrun punct. Desfășurată . , .. ... 

Jperbola. Iperbola detinită ca locuri geometrice. Tangente para- 
lele cu o direcţie. Diametrii. "Proprietăţi. Asimptote. Fropeletăţi Con- 
strucţii geometrice, Normale. Destăşurată . . . « see . | cc... 

Parabola. Reprezentare parametrică. Tangenta. înte un punct; Con-, 

struirea unui punct şi a tangentei într'un punct. Ait mod de a construi . : :. 

parabola prin puncte. Tangentă paralelă cu o direcţie. intersecţia unei . 

drepte cu o parabolă. Normale.  Pestăgacată Pee pate ae ms 
a. 

i cata 

Noţiuui asupra construețianii curbelor.” i 

durbele y= f(x). Tangenta întrun punct. Metodă pi tru “construi: 

rea cuibci. Exemple. Poziţia “curbei faţă de tangentă. Concâvitate. 

Puncte de. inflexiune. Exemplu. Ramuri infinite, Asimptote. Procedeu 

pentru găsirea directă a asimptotelor. Curbe asimptote! „Exemple . . 

Curbe definite de “ccuațiile z=f(t), y=g(i). Tangente. Exemplu. 

Cicloida. Observări asupra simetrii. Concavitate. Puncte de inilexiune. 

Exemplu. Asimptote. Exemple. Reprezentarea parametrică a' conicelor 

"Curbe în coordonate polare. Linia dreaptă. Cercul, Conicele având 

focarul în pol şi axa tfocală pe axa polară. Tangentă. Exemplu. Con- 
cavitate. Puncte de intlexiune. Metodă pentru construirea curbei p= (fu). - 
Exemple. Asimptote, Puncte multiple. Exemple. Aplicaţii. Curbe, omo- 
tetice. Curbe inverse. Curbe analagmatice. Curbe concoide, „Exemple. 
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Curbele f(zy) = 0, Tangenta întrun punct. Tangente dintr'un punct. 

Tangente paralele” cu. o! direcţte. Concavitate. Puncte de inilexiune. 

Hessiana. Clasificarea punctelor multiple. Cazul purictului dublu Asimp- 

tote. Metodă pentru "construirea curbelor f,9)=0. Exemple. Metoda “ 

regiunilor... . . ...... în... . <.. no. 

Transformări pe o “dreaptă. Translaţia. Asemănare. Transformare 

omogenă (afină). Inversiune . ; ; « ............ .. . . .... 

| Omografie. Involuţie. Transformare omograțică (proectivă). Pro- 

prietăţi. Aplicaţii. Fascicole omogratice. Involuţie. Proprietăţi -. . . - 

Transformări plane.. Generalităţi. Transformare omograțică. Pro- 

prietăţi.. Omologia. Omotetia: Transformare -afină.. Asemănare. . Trans- 

formări cuadratice. Inversiunea. Transformări corelative. Transformări 
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„„ „Geometria în spaţiu, 

Reprezentarea liniilor și supruțețelor. Proecjiuni. ; Măsura proec- 
ţii unui vector pe o axă. Determinarea unui punct în spaţiu. Coordo- 
"nate carteziene, cilindrice, sferice. Determinarea unei direcţii. Direcţii 
paralele. Cosinusul unghiului a două direcţii. Direcţii perpendiculare. 
Determinarea poziţii unui vector, Distanţa dintre două puncte. Deter- 
“minarea poziţii unui punct pe un vector. Reprezentarea analitică a liniilor şi suprafețelor .... | . | 

Exerciţii «cc... . 
Schimbarea sistemului de referințe. Trecerea de la un triedru la 

-altul. Relaţiunile-dintre cosinusurile directoare a două triedre tridrept- 
-unghice. Formulele de transformare. Interpretarea formulelor de trans- 
formare Expresiuni metrice. Substituţii ortogonale: Formulele lui Euler 

Clasificarea suprafețelor şi liniilor curbe . . . î î. |... ... Planul şi dreapta. Ecuația: planului. Ecuațiile dreptei. Drepte pa- 
“ralele. Drepte perpendiculare. Ecuaţiile dreptei ce trece prin două puncte, Distanţa de la un punct lao dreaptă. Condiţia ca două drepte să fie în acelaş plan, Ecuajia planelor ce trec printrun punct dat, “Ecuația planului ce trece prin trei puncte. Condiţia ca patru puncte să fie în acelaş plan. Intersecţia a două plane. Fascicol de plane. -Ecuaţia planului paralel cu două drepte. Intersecţia a trei plane. Ecua- ţia planelor ce trec prin intersecţia a trei plane. Reţea lineară de plane. „Aplicaţii. Condiţia ca patru plane să fie concurente. Aplicaţii. Perpen- diculara comună la două drepre. Raportul anarmonic al unui fascicol -de palru plane. Distanţa de la un punct la un plan. Aplicaţii. Volumul «unui tetraedru. Suprataţa unui tiunghi. ....,.. . 

Exerciţii e e eee 
Elemente de la infinit, Coordonate omogene . . . |... . .. Elemente îmaginare. Elemente izotrope. ..... 
Coordonate tetracdrice . . ... î.. .. 1... . |... . .. 
Sfera. Secţiunea plană a unei siere. Intersecţia a două sfere. “Puterea unui punct faţă de o sferă. Pianul radical a două sfere. Axul radical a trei sfere. Centru radical a patru sfere. Inversiune ..,., Noţiuni introductive asupra curbelor şi suprafețelor. Locuri geo- metrice. Tangentă întrun punct al unei curbe. Plan normal la o curbă strâmbă, Elicea circulară. Plan tangent la o suprafață. Aplicaţii. Curbă definită ca intersecţia a două suprafețe . .. cc... 
Generarea supraţețelor. Generalităţi. Suprateţe riglate. Exemple. Cilindre. Conuri. Conoizi. Suprafeţe' de rotaţie Exemple. ...:., 
Suprafeţe de ordinul al doilea. Cuadrice.. Elipsoidul. Iperboloizi, Paraboloizi . . cc... 

„ Proprietăți generale ale cuadricelor, Noţiuni asupra formelor cua. dralice e n e e i 
Dircețiunile asimptolice ale suprafețelor de ordinul al doilea . , 
Plane tangente la cuadrice, Ecuația tangenţială a unei cuatrice .. Clasificarea cuadricelor. Cuadrice cu centru unic, Axele cuadricei. 

Ecuația în S. Exemple [ne e ee a e e e a a. |... .. | 
Clasificarea cuadricelor. Genul paraboloia . ...., 
Exerciţii «e... cc... 
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Pol şi plane polare, Plan polar. Polul unui plan. Puncte conju- 
gate. Plane conjugate, Drepte conjugate, Tetraedre conjugate . .,. 

Plane diămetrale, Diameltrii. Plan diametral. Diametiii, Diametrii . conjugaţi. Tripleu de ;diametrii conjugaţi. Ecuația Ccuadricei raportată 
la un tripleu diametral. Proprietăţi .. cc... 

Altă metodă pentru a cunoaşte natura cuadricelor, Exemple . . 
Focare. Cuadrice omofocale, Focare. Proprietăţi. Cuadrice omo- 

focale, Proprietăţi. Coordonate eliptice ,..,.... : 
Generatoare rectilinii. Iperboloidul cu o pânză. Paraboloidul iper. 

bolic. Determinarea generatoarelor rectilinii în cazul general . .., 
- Secțiunile circulare ale cuadricelor. Cuadrice cu centru. Parabo- 

loizi. Puncte circulare. Determinarea secţiunilor . circulare în cazul 
general... |... |... . ... . . ... | 

Determinarea cuadricelor prin condiții inițiale. Generalităţi. Inter- 
secția a două cuadrice. Ecuatiile generale ale cuadricelor ce îndepli- 
nesc condiţii date -. .... cc... .... 

Proprietăți speciale ale cuadricelor, Con, Elipsoid. Iperboloizi. Pa- 
maboloizi. . ........ o... |... |... |... |... .. ... 
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INTRODUCERE ELEMENTARĂ 

„> STUDIUL ANALITIC 
Sa Pe AL 

GEOMETRIILOR NEEUCLIDIENE. 
z 

  

_Nemtritorului Fuclide îi revine gloria de a fi fixat definitiv 
principiile Geometriei uzuale într'o lucrare care și astăzi se bucură, 
-de o celebritate, pe care nici o carte de știință n'a putut să o 
ajungă. Mi 

Datorită experienţei, geometrii „Yechi, ajutaţi ae un număr 
oarecare de noţiuni primitive, de axiome, sau de postulate funda: 
mentale, au pus bazele Geometriei uzuale. Poate că predecesorii 
lui Euclide au admis un număr Supraabondent de postulate, dar 
Euclide este acela care a redus numărul lor la minimul necesar, 
iar toate celelalte sunt consecințe ale celor dintâi, 

Postulatele lui Euclide sunt absolut riguroase, și în practică 
experiența noastră nu poate să contrazică nici una din consecinţele 
lor. Dar, cu vremea, s'a pus întrebarea, ce ar rezulta, dacă vreunul 
din aceste postulate n'ar fi adevărat, sau ar fi înlocuit cu altul 
mai general. . 

In special, postulatul paralelor pare mai puţin evident ca celelalte, și, din antichititate, s'au căutat demonstraţiuni care să în- | lăture orice fel de îndoială în ce privește Geometria Euclidiană. Astfel de încercări au fost făcute de Posidoniauis (1 secol înainte de 'Crist.), Ptolemeu (IL secol după Cr.), Prochus (V secol); apoi la Arabi, Al-Nirizi (IX secol), Nassiredin (XIII secol); începând cu Renașterea, Commandin (1509— 1575 » Clavius (1537—1612), Cataldi 
(1548— 1626), Borelli (1608— 1679), Giordane Vitale (1633—1711), Wallis 1616—1713). = 

+



    

N
 

p
g
.
 

463, 

Pereusorii Geometriei neeuclidiene sunt: Sacherri (1667 —1783), 
Lambert (1798— 1777), Legendre (1752-—1833). 

Printre fondatorii Geometriei neeuclidiene sunt Gauss (1777 — 
“1855), Sehiveikart (1780 — 1859), Taurinus (1794— 1874). Dar pri- 
“mul care pune bazele unei noi geometrii, este Lobatchefsky (1793 
— 1856), care expune principiile în 1829, și trei .ani mai târziu, 
"Bolyai (1802 — 1860), expune într'o formă extrem de condensată 
Geometria Dobatehefshiană, care se mai zice și Geometria neeucli= 
-diană. 

După Euelide, suma unghiurilor unui triunghi este egală cu 
“două unghiuri drepte ; în Geometria Lobatchefskiană această, sumă | 
este. înferioară - la două drepte şi cu-atât mai mică cu cât aria Ț 
triunghiului este mai' mare, astfel că întrun triunghi ale cărui / 
vârfuri sunt la distanţă înfinită, suma unghiurilor este zero. În 
“Geometria. Euclidiană, printrun punct se poate duce o singură 
-paralelă la o dreaptă; în Gemetria Lobatehefskiană, printr'un punct 
'se pot duce două paralele la o dreaptă, adică două linii cara'să 
taie această dreaptă deoparte .și de alta în puncte infinit depărtate, 

.0 infinitate de secante. şi o infinitate de nesecante. Dreptele tre- 
“când prin acelaş punct interior şi situat între cele două paralele nu 

"tae dreapta dată. În aceasta Geometrie Lobatchefskianiă i se 'atribue 
linii drepte două puncte la infinit, de aceea se mai zice și ipurbolică. | 

Fondatorii Geometrii iperbolice nu întrezăriră posibilitatea, altor 

"geometrii, diferite de Geometria Euclidiană. Numai Riemarin (1825 
—1866), în anul 1854, indică fundamentele unei alte. geometrii, | 

“numită Geometria Riemaniană, sau eliptică. În această: geometrie 

două drepte, din acelaș plan au, totdeauna un punet comun; adică - 
nu există paralele, iar suma unghiurilor unui triunghi este supe- 

rioară:la două drepte. În rezumat, 0 dreaptă, în această geometrie 

ieste o linie închisă care revine asupra ei - însăși, n'are nici . un 

«punete la infinit, de aceea se zice geometrie. eliptică, : 
:“In Geometria Eueclidiană o dreaptă are două puncte la infinit 

„care coincid, de aceea se zice geometrie parabolică. ” 

Cercetări ulterioare au arătat că se pot concepe atâtea geo- 

metrii, câte sisteme de postulate există :şi care să-nu fie supuse 

“la, contraziceri. S'a studiat alături de Geometria eliptică Şi, iper- 

«bolică . şi alte. geometrii, dar „aceste două „geometrii sunt indepen- 

dente de postulatul paralelor și de infinitatea. dreptei și « se asea- 

“anănă mai mult cu. Geometria euclidiană. 

- S'a căutat să se dea pentru. aceste “două geomâtrii reprezen- - 
“tări în spaţiul euclidian. „Asttel, Geometria plană a lui Riemann este
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analoagă cu Geometria pe o sferă (sau mai general pe suprafeţe 
cu' curbură constantă pozitivă), în care cercurile mari ale sferei 
sunt asimilate cu 'dreptele; cum toate cercurile mari pe sferă se. 
întâlnesc, rezultă că în această Geoinetrie toate dreptele se întâl- 
„nesc, deci nu sunt paralele. Beltrami în 1868, arată că Geometria 
plană Lobatchefskiană este realizată pe o suprafață numită pseudo- 
sfera (sau mai general pe suprafețe cu curbură constantă negativă) ; 
drumul cel mai scurt pe această suprafaţă între două puncte ale 
suprafeţei este o curbă numită geodezică, analoagă cu linia dreaptă 
din plan şi cu cercul mare tras pe o sferă ; aceste geodezice au 
proprietatea că, printrun punct se pot duce mai multe geodezice 
ce nu tae o geodezică dată, ceea ce însemnează că printr'un punct 
se pot duce mai-multe paralele la o dreaptă. . 

„ In cele ce urmează, vom face o întroducere elementară în 
studiul analitice al acestor două geometrii neeuclidiene, expunând 
principiile Geometriei concepute de marele geometru_Cayley (1821 
—1895) şi arătând cum geometriile Euclidiună, Lobatehefskiană şi 
Riemaniană sunt cazuri particulare ale Geometrii Caylazene.(!) 

1) Pentru alte cercetări aSupra Geomeiriilor neeuclidiene, se pot 
consulta : , - ” ! 

Klein, [Mathematische Annalen, Bd. 4(1871), p. 577]; Sur la Geometrie dite non euclidienne (Bulletin des Sciences mathemaligues et astronomiques, |-e serie, t. Il, 1871, p. 341); - 
P. Mansion, Premiers principes de la mâlageomelrie ou geomelrie gene vale (Paris, 1896); Essai d'exposition €lementaire des principes fondamentauz de la geometrie non euclidienne de Riemann (Mathesis, 2-e scrie,:t. 5, supl6- ment; 1895); i ! 
Gerard, Sur la Geometrie non. euclidienne (Nouvelles Annales de Math. matiques, 3-e serie, t. 12; 1893); 
Barbarin, La geometrie non euclidienne (Paris, Scientia ; 1902); 
Bonola, Geomelria non euclidea (Bologna, Zanichelli; 1906); 
Sommerville, Zhe elements of non euclidian geomelry (London; 13].); 1912) Liebmann, Nicht euklidische Jeomelrie (Berlin, Sammlung Schubert; 9 ; - 

” ă „Sommerville, The elemenis Of non euclidian geomeiry (London; 1914); Turc, /nfroduction €lemeniaire ă la Geometrie Lobatschewskienne (Ge- năve, Librairie Kindig; 1914); 
- Carslaw, ' Zhe elements of non euclidan plane geomelry and trigonomeiry (London; 1916); 
Darboux; Principes de Geometrie analitique (Paris, 1917; pag. 290); Mac Leod, Introduction ă la Geometrie non euclidienne (Paris, Her- - mann; 1922); 

G. Bouligaud, Legons de Geomelrie Vectorielle (Paris, Vuibert, 1924 pag. 333); 
E. Cartan, La Geometrie des espaces de Riemann (Memorial des Seien= ces mathematiques, fasc. IX; Paris, Gauthier.Villars ; 1925) ; , P. Appel, Zraite de Mecani ză , ier: | 

1926; pi ȘI | | anique ral ionnelle, t. V (Paris, Gauthier Villars,



Noţiuni introductive. 

1. Raportul anarimionie a patru puncte ale unei drepte. Să 
însemnăm cu M(x,y,4,t) coordonatele omogene (!) ale unui punet și 
cu (XY,ZI), 

- X=ast byte dit, | 

Y=a2-+ bay-keza + dat, 
d) N Z=a3x+ bay-tcaz+- dat, 

T=agxthay zac + dat, 

coordonatele. tetraedrice ale aceluiaș punct în raport cu tetraedrul 
de referinţă, ala cărui fete sunt reprezentate de ecuaţiile X=0, 
Y=0, Z=0, T=0, relaţiile (1) fiind linear independente. | 

Insemnână cu (304; 21b), (2; 92222), (XV Za Ti), (X2Y2,Z2,T2) 
“coordonatele omogene carteziene și tetraedrice a două puncte A 
şi B, coordonatele omogene ale unui punct M(x,y2t) al dreptei 
AB sunt 

ada y= = pF ya 22 zoey tt 2 

„Din formulele (1) deducem 

X= au (zestre) Buy Ay2) cazi +22) ret), 
” . . . . . . . . . . . . . . . . . e. . 

sau X= cit bi Tzi +di ti taragot dt 

_AM tă, 

"MBh 

şi notând au | 
ii Xa by t eizi + dul, o... ” 

Xa = axat bi ya esa duba, a 

coordonatele tetraedrice ale punctelor A şi B, urmează că 

XitriXz YtrAYa ZutiZa, Tila 

sunt coordonatele tetraedrice ale unui punct oarecare al dreptei AB. 
Considerând două „puncte M' şi -MY? «de coordonate tetraedrice 

AM” t 
XP YtANa ZtA'Z Tri'T> Xp 

) A se "vedea, Leciiuni de Geomelrie Analitică, (226). 

N. Abramescu, — Lecţiuni de Geometrie Analitică, 39
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” 

XPATXz, VIP, ZuZe, Tit, MW a = 
raportul anarmonic al punctelor A, B, M', M” este 

M'A:MA_X/ 
MB: MB 3 

Deci, punctele M', ar sunt conjugate armonie în raport cu 
A şi B, când R(A,B,M'M')=—1, adică += 

: Să considerăm acum patru puncte ciincare M, ale căror 
-coordonate tetraedrice sunt 

XX AA, VeYT' +A, Zi ZEN, TeTIrATr, î=—1,9,34. 
Avem, de ex. X/SX-rAX, X2=X-azăX, Xa=X'-Fază, X= 
X'+AX”. Eliminând între primele trei pe X', X” urmează 

R(A,BA AM) 

x La . 

X3 1 A3 - 
“de unde LL 

Xa Xa d2)— X2(3— 29, 
i Ada! 

De asemenea... - 

X= Xp) XA), 
ANR 

  

  

Putem deci serie coordonatele punctelor Me i=l 284, 

AM PT, 
(Mo x e a 2 Ta 

dare As—ău! 200 aaa (NM XS Ye 3 Tit. p. A3 TA As TĂI 
( 5) ! încă e Yu soda e Zi= > da Za Ti să, = 7, i 

: — ue ue Ai 34 du dau Ma) AX — Za, 2 Yi— iv 2 (M4) X, = 2 i, Zi: 3 aa n — Ie 
Deci, ai anarmonie al punetelor. M,, Mo, Ma, Ma este . 

ROM )= [ [20]: (- =) 

_A3—A Aa —ă ROI,AizAt, MS A, Gr 2,3 = ada e 

2. Raportul anarinonic al unui fascicol: de: patru” plane. Să considerăm „patru plane P--A:0=0. î=1,3,3,4,. ce _irec- prin dreapta P=0, 9= =0 şi fie XrRă”, PAT, Zr Z", Ter 

  

S



- | 87 
“coordonatele unui punct -al dreptgi :ce 'trece prin punctele (X',Y/, 
ZT), (XI, 2,1). Insemnână-cu P',-Qy, P”, Q” rezultatele 
“substituirilor în P :și Q ale coordonutelor (XV ZT), A, Y7, 
ZT”), coordonatele punctelor Mu Ma, Ma, My de - „intersecție ale 
-acestor plane cu dreapta considerată sunt... ': DRINA ij 

Xp, Ip, Z'-pizr, aria i=1 9 „9,4, 

-de unde _ 
p' A 7 

i po, ao, ? i=1 23 4. 

„Raportul anarmonie.- al punctelor My NeblgN, este | 

=, Ba _ ÎS „Auzue 
h3 — pa IT Ha "Ag —d2 A 

Deci, cu orice secantă vom tăia cae patru plane ale fasci- 
„colului considerat, . raportul -anarmonie. al punctelor de intersecţie 

i | seste constant și-egal cu . j 
| aa 

pa „a „da Ada 
| :şi se numeşte raportul anarmonie al celor patru plane PrAQ= 0, 

:î=1,2,3,4. Se vede că planele P=0,:Q=0, P-+-AQ0=0, P—10=0 
Î formează, un fascicol armonie. 

Tăind cu un plan fascicolul de plane, se obţine un , fascicol de 
Ă patru drepte, al cărui raport anarmonie este > egal cu acela al fas- 

  1 const, 

    

“cicolului de plane. 

3. Ecuația unei euadrice 'conjugatii în n raport cu tetraediiul 
“le referinţă. Să considerăm! "0 cuadrică 

A(XY.Z,I)= AXA” ST2-+- A1772-+ A772 4 9BYZ-L9B! ZX 007iXY 

Is2OCRTA+-20/YT-2C"ZT=0 

“şi punctul MC ATuZuT:). Dacă M(X,Y,Z,T) este un punct al” 3ba- 
| iului, un punct al dreptei NM are coordOnate de forma | 

XA, Yi kÂy, Zi+AZ, TAL 

- Valorile lui A corespunzătoare punctelor M” şi “par de înter- 
:secţie ale acestei drepte cu cuadrica sunt date de e 

3 a a FAX. „Ti +AD)= A2f(X,Y,Z DA pe ra +Za7 a : mal) 

| ” . a fĂetoZuT)= 0. 

„Pentru. ca. punctele M şi M, să fie . „conjugate armonic. în Ta- 

“port cu MW și M”, "urmează că rădăcinile X și A ale. acestei; ecu- 
„aţii să verifice a6laţia A-PĂ”2=0, adică: i ne 

30" 

: D
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e 2f v 2f 1 2f um: 
Ea Xa ti ai roz Tar a 

"Deci locul punctelor M, conjugate armonie cu: M, în raport: 
cu punctele de intersecţie ale cuadricei cu o dreaptă variabilă ce. 
trece prin Mi(XuYaZa,T.) este un plan ; 

Of any AF uz 2f of. 
sat a A 

sau 

eee) ZF praf O 

care este planul polar al punctului AM în raport cu cuadrica. 
Vârful V=Zi=Ti=0 al tetraedrului de .referinţă are ca plan, 

polar . | 2 
i E x =0, AX+ BY +BZ+CT= 0. 

Pentru ca rect plan să fie tocmai faţa, opusă vârfului con-- 
siderat, adică planul a cărui ecuaţie este X=0, urmează B'=B'=C=0, 
Scriind că fiecare vârf este polul feţei opuse a tetraedrului de. 
referință, urmează B=C'=C"==0.. Deci, cuadrica, ce se bucură de. 
„propriâtatea, că fiecare vârf al.tetraedrului de referință este polul: 
feţei .opuse, adică, cuadrica ce este conjugată - cu tetraedrul de- 
referinţă, are o ecuaţie de forma, : 
” ” : PI ie AX2-PA'Y2-+ A'22+ AT2=0, | 

Dar tetraedrul de referință nu se schimbă dacă înlocuim X. 
cu pă, Y. cu gă, Z cu 7Z, T cu sf. Se înlocuese deci coordonatele 
tetraedice cu altele care. se raportează la acelaș tetraedru de: re-. 
ferinţă, „astfel că ecuaţia cuadricei raportată la tetraedrul de refe-. 
rință, . 

AX2 4 ATY2- AYTZ2 Aa 0, 

PAX2+ PAIN2 4 72411724 PAT 0, 

Dacă alegem pe pq,rs, astfel ca p2A 24, r2A”' s2A!!! să fie. 
egale cu 1 în valoare 'absolută,. "ecuaţia cuadricei conjugată cu. 
'tetraedrul de referință devine i ! 

AX2-+ pY2+ vZ2+ eT2=0, 

icobficienţii Ape având “modulele egale cu: unitatea, 
"4. Coordonate tangenţiale. Insemnând cu 

uă+ oyFioz-+pt=0 
“ecuaţia unui plan, ud, ;p sunt coordonatele tangențiale O ale: 

() A se vedea, Lecţiuni de Geomelrie Analitică, (No. 86 şi 263). 

devine ,..
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Planului. : Paralelismul între coordonatele tangenţiale şi purietuale, 
'ne permite a enunţa următoarele rezultate. Ecuația 

au-tbv-ţ ewv+ dp=0 

reprezintă un punct, ale cărui: coordonate omogene sunt (a,8,c,d): 
“Ecuațiile: N 

au bu-tewv-dp=0, au+b'vte' o--d!p—0 

'reprezintă planele ce trec prin două puncte, adică dreapta ce trece 
prin punctele (a, 5,c,d), (a,b, d'). Trei ecuaţii de gradul întâi 

-definese planul ce trece prin cele trei puncte, 
Dacă (u,,2p), (4',v',w',p”), sunt coordonatele „tangențiale a 

-două plane, (P) și (P”), atunci 

aia, D-răt, tă, prip!” _ 

sunt coordonatele tangențţiale ale unui plan ce trece - prin inter- 

*secţia planelor (P) și (P”) și raportul anarmonie al planelor u-t-âsu, ... 
„D-AĂAp, î=1,2,344, este egal:cu acela al celor patru valori A4, A2, 
A3, Aa ale lui A, 

Dacă (0,vptv;p), (u',wo "2 9, (up) sunt coordonatele 
“tangenţiale a trei plane (P), (P'), (P”), netrecând prin aceeaş dreaptă, 

-atunei | 

du! Au ” „doo, 9-20 -a "1 op? » Aprip'+ă'p ” 

:sunt coordonatele unui plan oarecare ce trece prin intersecţia 
„planelor (P), (P'), (P”), după cum . 

: Axc-ţă/a IM! "i „Ay pA''y rr Dz-Făz Azi", M-A? - 

“sunt coordonatele unui punct din planul format de punctele (2, zi), 
«(, y'a i), (pat p! 

Dacă (uvavipi), i2—1,2.34, sunt coordonatele tangenţiale a 

„patru plane P;, î==1,9,3,4, care mau un punct comun, atunci - 

At l- Aputo- Pauza, « « + pik op Aspa-t spa 

“sunt coordonatele tangenţiale ale unui plan oarecare al spaţiului, 

-după cum | Se 

AX 2X2 or data d - ao Dati tăzta + datata 

:sunt coordonatele punctuale ale unui punct al spaţiului în care se 

-dau punctele (i yizita), 119,34. 

"In mod analog ca la plan, se vede că o ecuaţie de gradul 

:al oilea și omogenă, p(1,0,10,p)=0, reprezintă o cuadrică, ale cărei 

plane tangente -au coordonatele tangenţiale (u,v,0,p)-
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poi * Dacă (us2utoupr), : (usta0;p) sunt coordonatele tangenţiale a. 
două plane, atunci. | 

(2) e(oa-ău, vi-ţău, 2 -Fă, pi-tăpi =0 
„este ecuaţia: care dă. valorile -lui :1: „corespunzătoare celor. două. 
plane tangente ce se pot duce la cuadrica q(u.0,20,p)=0 prin, 
dreapta de intersecţie a celor două plane. (up ursa0up1), (usvavp). 

„Dezvoltând ecuaţia (2), avem | | | 
ui, 2 2, 29 op. i A2p(u,v0 phlu2+ vrg-t tigara grpontorp:) 0. = 

Se Presupunând că (usou201,p5) este unul din aceste plane, atunci: P(euvrtoipi)= 0 şi ecuaţia precedentă; ia forma . Se 

29 099 122, 22). 
| Cu rug, i “gag "Pi E | 

Pentru 'ca și a! doilea plan să se reducă la planul (00V204pr), 
trebu6 ca + AR ! 

. A2p(u,v0,p) + Alu 0. 

„do, 29. 29 a a | tg, Forge-Forge. + prgt=0y pi 
sau | | | “ Op Op 0% 29 _ a dum aa Popa 

IE PE a Op “29 Op D tă i (22 RT A 

ar această ecuaţie reprezintă un punct du? du” do? 
Q: . 

. 
. e), care se află în planul (0 ttorpr), căci up + mg-ig 

in 2_op E | pro > dplunttor pi) =0, ȘI prin care punct vor trece toate pla-- 
nele (4,v,0,p),. astfel că cele două plane tangente duse la cuadrică. prin dreapta de intersecţie a planelor (stt01D), (4,v,10,p) se confundă cu planul (220,21). Dar, singurul punct din planul tan- "gent (20120191) la cuadrica %=0, care se bucură de această pro- rietate, este punctul său de “contact cu cuadrica. Deci, punctul de contact al cuadricei +(u,vav.p)=0 cu planul tangent  (aou20u,pi), [adică p(euvit01p1)=0] are coordonatele punctuale 

op 29 “de 23 X=—j == 3 = 3 = —— Pda PB? PZ=paa? PL = 

p fiind un factor de proporţionalitate. Ea ş 5 Principiul: dualității. Fiind dată o conică (C) (Fig. 1), să con= siderăm polara 4 a punctului M în raport cu - conica (C). Câna;



  

î
m
"
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punctul M deserie o curbă (AM). polara p înfăşură o curbă (4), 
asttel că dacă punctul M face | | 
parte dintr'o figură (F), polara p A (44) 
face parte din altă fiigură (6). 
Figurile (FE) și (O) se zic polare! 
reciproce în raport cu conica (C). 
Considerând două puncte M, M! 
ale figurei (F), le corespund două 
drepte p şi p' ale figurei ($), 
astfel că după teoria polului și 
polarei, urmează că polara, în ra- 

port cu conica (C), a punctului de intersecţie Na dreptelor p şi pf 
este dreapta MM. Când punctele M şi :M” sunt infinit vecine, şi 
polarele p şi p' sunt infinit vecine, punctul N tinde către punctul 
de contact al polarei p cu curba (p),. iar : dreapta “MM” către tan- 

genta în Mal curbei (M). Rezultă deci că polarele punctelor 
curbei (n) sunt tangente la curba (M) şi.că, prin urmare, polara. 
reciprocă a fi igurei ($) este figura (F). 

Această teorie a polarelor reciproce, descoperită de Poncelet, 
a condus pe Gergonne la principiul dualității, care permite a de- 
duce, de. ex., din orice propoziţie de Geometrie plană, unde figu- 
rează. relaţiuni între_punete-_și drepte, o altă propoziţie nouă unde 
dreptele, primei_figuri_sunt_înlocuite prin puncte și viceversa, Odată 
cu descoperirea _ace acestui principiu, __s'a._simţit_nevoia ._ introducerii 

coordonatelor tangenţiale de către Chasles_și Pliicker. 
- Așa, de ex., din teorema lui Pascal, relativă la un exagon 

înscris într'o conică, unde laturile opuse se tae în trei puncte co-.: 

lineare (pe o dreaptă), rezultă. teorema lui Brianchon, relativă la. 
un exagon circumseris unei conice, unde dreptele care unese 

punctele opuse se tae în acelaș punct. 
6. Figuri corelative. Considerând două figuri (F) și (F”) care 

se corespund punctual şi biunivac, formulele de transformare sunt 

XX by-teztat, 

y" = ax day czz-ulat, 
Z" =a3X ay e32 +-uzt, 

= ax bayteaz+ dat, 

    
Fig. 1 

  

care reprezintă transformarea omograiică cea mai generală. unde 

(x,y,2,0), (9,20) sunt două puncte omoloage ale figurilor (F) şi 

(F”). Se poate uşor arăta că raportul anarmonie a patru puncte 

colineare a. primei figuri este egal cu raportul anarmonic al puncte-
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lor corespunzătoare ale figurei transfoamate. Această proprietate, 
a conservării raportului anarmonie, poate servi ca definiţie a tras- 
formării omografice. | | 

Dar, transformarea prin polare reciproce! ne-a arătat că două 
figuri se pot corespunde nu numai punct cu punct, ca în transfor- 
marea omografică, ci, la un punct al primei figuri corespunde o 
dreaptă a. figurei a doua, cum este în Geometria plană, sau unui 
punct al primei figuri corespunde un plan al figurei a doua, cum 
este în spaţiu. i 

Formulele, în această transformare prin polare reciproce, sunt 

ax 2y oz aL” 
Ax.y,21)=0 fiind ecuaţia cuadricei în raport cu care se “iau pla- nele polare, (x,y,z), (U,V,WV,P) fiind coordonatele punctuale și tangenţiale a unui punct al primei figuri şi a unui plan a figurei polare reciproce. . 

Să considerăm transformarea generală 

U=ax+ by eazkăit, 

V=a2X-+ boy-t c22+ dot, 

W=a3x+ Bay ca2 + dat, 

P=asx-+-bay-tesz--ast, 

care face ca la un punct (x 92,0) al primei figuri să corespunză planu! (U,V,WV,P) al figurei transformate. Această transformare se zice corelativă, iar figurile se zie corelative. | 
Să presupunem că punctul (X,Y.Z,T) al figurei a doua descrie planul 

(3) 

UX-F-VY-F-WZI-PT=90, 
Inlocuind pe U,V, W,P cu valorile lor (3), se obţine un rezultat de forma 

| ux-try-poz-kpt=0.. 
și identificând avem 

U=a A+ a2Y-+a37 + aul, 

= DX baY 4 baZ+94T, 
aer c2Y+ esZ-teaT, 

P=dĂ+ d2Y + d37+ diT, 
care fac să corespunză unui puuct (X Y,Z,T) al figurei a doua, un plan (evac,p) al figurei întâi, 

- 

(4).



-(5) U= 2f v=2f, w=2f, pf. 

  

473 

Funcţiunile lineare de x.y,zt, care figurează în membrul al: 
“doilea al relaţiilor (3), pot fi considerate drept coordonatele tetra- 
edrice (x,yi-zuti) ale punctului (x,y,z. în raport cu un tetraedru 
(T.) diferit de tetraedrul (T) la care sunt raportate relaţiile (3). 
Astfel că formulele de transformare corelativă cea mai generală 

--pot fi aduse la formele 

| „U=x, V=y, W=az,, P=t, 

“coordonatele U,V,WV,P şi xuYizut fiind relative la două tetraedre 
diferite. Formulele (4) ne dau atunci 

X=u, Yo, Z=au, T=p. 

Se vede deci că orice propoziţie în care nu intervin nici forma 
tetraedrului și nici parametrii a,b c,d (de referință), se va aplica de 
la sine la toate figurile omografice și corelative. - 

Un exemplu simplu de transformare corelativă îl găsim pre- 
:supunând că suprafaţa f(x,y,z,t)=0, pe.'care o descrie punctul 
-M(xy,at), se confundă cu cuadrica în raport cu care se iau pola- 
rele. În această transformare fiecărui punct M al cuadricei f(x,y,2,t)=0 

îi corespunde planul tangent în acest punct la cuadrică, iar for- 
mulele de transformare sunt 

"Ox 2y oz at 

Suprafaţa corelativă obţinută cu această transformare este însăşi 
-cuadrica, f(X,y,z,t)=0, iar ecuaţia 

, &(U,V,WV.P)=0, 

“obţinută eliminând pe x,yzt între formulele (5) și F(x,y,2,)=0, 
“este ecuaţia tangenţială a cuadricei f=0, unde U,V,W,P, reprezintă 
coordonate tangenţiale. 

> + “d. Conicele şi diviziunile omografice. Se ştie (1) că fiind 
-date patru puncte A,B,C,D pe o conică, raportul anarmonic al drep- 
telor MA, MB, MC, MD care unesc un punct M al conicei cu aceste 
„patru puncte este constant. E 

Făcând calcule analoage în coordorate tangenţiale, sau trans- 
formând această proprietate prin dualitate, rezultă că o tangentă 
variabilă la o conică, înterceptează pe patru tangente fize patru 

„puncte al căror raport anarmonie este constant. 

| Deci raportul anarmonie a patru puncte ale unei conice este, . 
“Sau raportul anarmonie al celor patru drepte ce uneşc aceste patru 

puncte fixe cu un punct variabil al conicei, sau raportul anarmo- 

() A se vedea, Lecţiuni de Geometrie Analitică, (No. 105, XVII).
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nic al celor patru puncte unde o tangentă variabilă la conică tae- 
tangentele în cele patru puncte date ale conicei. | 

Să. considerăm două fascicole omografice (punctuale sau tan-. 
genţiale), definite prin ecuaţiile | i 

af, ==, AM'+BA+CI'+D=0, 

unde A,B,C,D sunt constante Eliminând pe A şi A între aceste- 
ecuaţii, se obţine o ecuaţie de gradul al doilea. Deci, punctul de 
întersecție a razelor corespunzăloare a două fascicole omografice de. 
dreple descrie o conică trecând prin vârfurile celor două fascicole ;- 
dreapta care uneşte dou punele corespunzătoare a două diviziuni 
omografice pe două drepte rămâne tangentă la o conică tangentă la 
cele două drepte, | | 
„Relaţia omografică cea mai generală fiind A34'+BA-+CA'+D=0,. 

sau 

(o) III pă, ad—be=F0, 
elementele duble sunt date de | 

D EI, c22-+ (d—a)z—b=0, 
care se obţine făcând A=y'=z în ecuaţia (6). Presupunând aceste. 
elemente duble distincte, să le notăm cu « şi 3. Avem ! 

_aa-—+- 02 | 

* = cad , 

pe care scăzând-o din (6), obţinem 

, AD aa (A—zad—d0) S Nasa TO i ga A aad— bo), $) ad cad” had) 
In mod analog, avem 

  

(A —Blad—be) A — pa TEAGG UC), 
| (cA-+d)(ef-+-d) 

Impărţind aceste două ultime relaţii, obţinem 
(9) Aza cad W'—a d-a a 

AP cil Xp? App! 
care este forma, canonică a relaţii omografice (6). 

Tot de aci rezultă 

A—a V— | RAI p)= Zp: ph const. 
adică, raportul anarmonie a două. elemenie omografice şi al ele-- mentelor duble este constant. 

”



  

  

__de unde 

4175. 

Când elementele duble sunt egale, «=f, ecuaţia (7) devine- 
c(z—a)P=0, pe care identificând-o cu (7) rezultă. 

d—a= —9ac, b=ca2,. 

Inlocuind în (8) pe b şi d cu valorile lor scoase din relaţiile pre-- 
cedente, obţinem ' 

(A a)(a = rac) 

  

A ii haita —ac 
de unde a 

- 1 1 1. 

Za arzi -a . portii = 

care este forma canonică a relaţii emografiice cu elementele duble. 
confundate, N iu 

Relaţia omografică (6) se zice. învolutivă, cână nu se schimbă. 
dacă se permută A cu 7, ceea ce-are.loc când a=—d; iarcând 

relația omogrefică are forma AA4'+-B-+CA'4+D=0, în cazul B=C.. 

—d ji   Inlocuind în relaţia (9) pe d eu —a, apoi: pe $ cu —a+* 

căci suma elementelor duble a și date de (7) este egală cu: 
a— ! 
  d, obținem ” 

care este forma canonică a relaţii involutive. Tot de aci mai re- 
zultă că două elemente în involuţie sunt acelea care divid armonie: 
o pereche de elemente date a şi fi. Când elementele duble & și f- 
sunt egale, relația involutivă ia forma 

(A—aDQ'—a)=0. 

8. Definiţia unghiului, abseisei și a distanţei în plan. Re- 
laţiunea lui Laguerre. Fie (x,y); (x',y”) coordonatele rectangulare: 
a două puncte reale sau “imaginare A,B. Sa considerăm cantitățile: 
'd şi a definite cu relaţiile 

(10) X'— x = deosa, y—y=dsina, 

PY pa Y> 
x —xX cosa sina 

      (11) | tga= 

Unghiul a este determinat afară, de un multiplu de z 
Dacă alegem valoarea lui a dată-de prima din formulele ( (11); 

d va fi cunoscut în mărime şi in semn. Pentru a ţine seamă de 
ordinea în care se iau punctele A şi B, vom numi d abscisa AB.
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Avem. 

AB+-BA=0, 

AB+ BCA... + LA=0. 
Cum AB. nu-şi schimbă nici semnul nici: valoarea când & se 

măreşte sau se micșorează cu un multiplu impar de z, vor fi nu- 
mai două sensuri pe o dreaplă reală sau imaginară. 

De oarece avem 

Şi, în general 

(x x P+Uy-yR, 
“d este distanţa - dintre cele două puncte și se vede că are două 
valori egale și de semne contrarii. 

  

Când 

| P(x XP yP=0, 
atunci | , 

Iti 
X—X ai 

dreapta AB este izotropă sau -de lungime nulă. Pentru dreptele 
izotrope, noţiunea de unghi dispare complect. Făcând în formulele 
(10) d=—0, urmează cosz=ce, sina=—es, şi înlocuind aceste linii prin 
expresiile lor în exponenţiale, se găseşte «= too, şi astfel unghiul 
devine infinit imaginar. o 

"După formulele (10), valorile lui « sunt aceleaşi pentru două 
drepte paralele. Vom zice că « este „unghiul pe care ele le for- 
mează cu Ox. Insemnând cu:m coeficientul unghiular al acestor 
drepte, avem 

1. , " iga=m, cosa= > Sinx=—— 
V-am Vi-Fm2 

Cele două semne ale radicalului corespund celor două sensuri pe 
drepte. . : 

„Unghiul (D,D') a două drepte este egal cu «'—a şi este cu- 
„noscut afară de un multiplu de m, iar când s'a fixat un sens pe 
aceste drepte, unghiul este cunoscut afară de un multiplu par de z. 

Coordonatele omogene a două puncte fiind (xy.2), (xyz), 
distanţa dintre cele două puncte este . 

  
  

  

Pr (x2' — 2x")2-+-(y2'—zy") 
za 

Pentru ca această distanță să devie nedeterminată, trebue să avem în primul rând 
| 

Presupunând z'=0 și anulând şi numărătorul lui d, avem. 
- 22(x'24-y'2)=0,



  

a
z
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Sunt două soluţii, sau z==0, sau x2+y2=0. Din prima rezultă, că. 
distanţa a două: puncte de 'la infinit este nederminată, Din a doua,. 

“se vede că punctele (X',y',2”) sunt punctele circulare I și.J şi că. 
distanţa de la orice punet (%,y,2) la punetele circulare este ne-- 
determinată, . 

Pentru ca distanţa” să devie infinită, trebue să avem, de ex,. 

Z= 0, z(2'2+y '2)-0, 

adică unul din puncte să fie la infinit şi să nu fie unul din pune- 
tele circulare | sau J.. 

In mod analog, se vede că distanța de la un punct la o- 
dreaptă, 

y—mz—n 

| Pina 
este “nedeterminată. când punctul este la infinit-pe dreaptă. ” Dacă. 
dreapta este izotropă, distanţa este nedeterminată sau infinită, după. 

cum punctul este sau nu pe dreaptă. 
Relaţiunea lui Laguerre. Să considerăm dreptele D şi D, de: 

coeficienţi unghiulari m=tga, m'=tga'. Unghiul lor (D, D”) este. 
dat de relaţia, 

m—m! 

14-mm/! ” 
  ta(D.D) tel 2)= 

Insemnând cu O punctul lor de intersecţie, să considerăm; 
dreptele izotrope OI şi 0J ce trec prin punctul O, de coeficienţi: 
urghiulari +î. Raportul anarmonic al faseicolului format de aceste: 

patru drepte este 
—i m=i, 

' R(D, D, 01, ,0J)= m mi 

Dezvoltând avem Na 
„m'—m 

tit PIE 1-km'm 
mantia m), _„m'—m 

. 1+m'm 

a n: 1+îte(D,D”)__ cos(D D”)-kisin(D, D)_ gi(D.D") 
R(D, DOI, 0))=7 —itg(D,D”) . cos(D,D")—îsin(D,D) e-ib:b” ? 

R(D", D, 01, 0J)=e240;0", 

-R(D,D,01,0])= 
  

de unde _ E 

(7 (P.D)=gzlogR(D,D',01,03), 

care este formula. lui Laguerre, ce dă unghiul a două drepte cu 

ajutorul raportului anarmonic' al fascicolului format de cele două.
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“drepte D, D! şi. cele două: drepte: izotrope ce tree prin punctul lor 
de intersecţie. 

"9. Definiţia distanţei și a unghiului în sraţi Distanţa din- 
tre punctele (aya, ), (2/21) fiind : 

_(at'— te Pta yt' — i pi-(at'— op 
| e ză 

“pentru ca aceasta, să fie nedeterminată, “trebue ca numărătorul Şi 
" -numitorul 'să fie nule, şi prin urmare, ca cel “puţin unul din puncte 

să fie aruncat la infinit. a 
a Să presupunem. de: ex., că t'=0, Număriitorul se reduce atunci la 

e (2 2--y'2+22)=0, 
“Trebue deci, sau ca t=0, şi atunci ambele puncte sunt la infinit, 
“sau ea unul din puncte fiind oarecare, celalt verifică, relaţiile . 
8) - o E=0, 2/24 72=0, 
„Aceste două ecuaţii definesc! cercul imaginar dela infinit, prin care -trec toate sferele. Distanţa, de la oricare din punctele sale la orice “punct al spaţiului apare câ nedeterminată, - 

Pentru două puncte wa. ) (2 y2) la distanţă finită, dis- “tanţa este nulă când 

m ru —yp+z— 7p=0, 
; adică între parametrii directori a, d, e ai dreptei, să avem relația 
-(9) n a2-+023e2=0, | 
“când dreapta se zice izotropă. Punctul de la înfinit al acestei drepte :având coordonatele! (4, d, c,0), se .vede din relaţia (9), că acest punct este pe curbă (8), adică dreapta ce "unește cele două puncte - “întâlneşte” cercul de la infinit. 'Toate dreptele: izotrope care trec printrun punct la: distanță finită, nase o sferă de rază nulă, cu - centrul în . acest punct, „său încă un..con -izotrop cu vârful în -acest punet. pf 

Planul Az-+ Bu L0z+B= O se zice izotrop, când A2+- B2--C2=0, * Definiția. unghiului, : Să. considerăm două drepte de parame- “tii directori (a, &,c), (ad, e). Unghiul Val acestor drepte este - dat de i (10) | cosV== aa "Loir-roc 
ERE Ea -de unde se deduce. : 

, 'sinv= ic DER Za) dak. 
Vară Vazpiarei 
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| "Aceste formule conţin trei radicali, ale 'căror semne sunt in- 
“dependente. Deci, toate valorile unghiului sunt cuprinse în formula 

„V= FE Vot ț kr, 

"V însemnând una. oarecâre din ele, Chiar când s'a fixat sensul pe 
-cele două drepte, unghiul V este dat de formula 

i V= +V FO, 

„Nedeterminarea. nu dispare de cât când s'a fixat un semna ,. pentru 
fiecare radical. Știm că, pentru cele care figurează în expresia lui 

"CosV, fixarea unui semn radicalului echivalează cu determinarea 
unui sens pe cel6:două drepte al căror unghi se caută: Să inter- 
pretăm însemnarea geometrică pe care o putem da fixării semnu- 

lui celui de al treilea radical - 

pa Ve —cb')2+-(ca' — ac P--(ab'— ba”), 

care figurează în expresia lui sinV. Pentru aceasta, să observăm 

“că perpendiculara comună la cele două dra pte al căror unghi se 
caută are parametrii directori (Wc” —cb', e ca' —ac', aW'—da) şi deci, 

-a fixa un semn pentru radicalul ce figurează, în. sinV, echivalează 
cu a atribui un sens aceștei perpendiculare. 

Putem da o altă expresie a unghiului a două drepte. In ade- 

„văr, fie A și. A' două puhete la - infinit,.-ale căror coordonate 
*(a, d, c,0), (a,b, c,0) definesc două direcţii. Să. căutăm intersecţia, 
“dreptei AA” cu cerul imaginar de la infinit a2--a2-+2=0, î=0. 
Un punct oarecare 2l dreptei AA” având coordonatele a-tiaj, 
B-+-AB',..., valorile lui A corespunzătoare punctelor p şi E de i inter- 
secţie sunt date de ecuaţia : 

i (har OI PH(eta!20, 
sau 

-(11) A2(a'2-4-b'24- c'2)4+ 9(aa-ăW'-rer)-2-+ B+ 2=0, 

" Să însemnăm cu A şi A” valorile lui A care corespund puncte- 

lor p și p'; acelea care corespund lui A şi A" fiind 0 şi o, 
„avem (o. LD: 

m aa, A, p, pă E 
Notând cu 7 acest raport, pentru a-l actoria, să observăm că 

  

ri (i), Qara 
TA — LA ” 

Inlocuin pe AA, AX :cu valorile lor din ecuaţia '(11) avem 
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(re _- Aaa-tbbr-reere 
7 CIFRE FU Fei) 

şi ţinând seamă de (10), găsim 
2. 

(ra? 4cos?V, 
P. 

  

de unde 

72-t+ 2r(1—2eos2V) + 1=0, 
iar rădăcinile acestei ecuaţii sunt date de 
7 — Li 9cos2V-+dicosVsinV= cos2V-tisin2V, ret 

şi sunt ” SI 
pei, pet. 

Observând că aceste două valori sunt reciproce, avem 
v 1, - „fir, V=slogR(A,A',p,p”). 

Am găsit deci pentru unghi o expresie analoagă cu cea din. Geometria plană, cu deosebire că aci se iau în locul punctelor 1 Și J al planului paralel cu cele două direcţii cele două puncte p. şi p' unde acest plan tae cercul de la infinit, 

Noţiuni de gcometrie sferică, 
10.. Generatoarele rectilinii ale sferei. Să însemnăm că 

„aP2+- 0Q2--cR24dS2=0 | - „ecuaţia unei cuadrice raportată la un tetraedru, conjugat. Nefăcând. nici o distincţie între real și imaginar, se poate aquce această ecu-. 'aţie la forma : | | a D  PO==RS, 
descompunând în doi factori aP2-+-5Q2+- cR2-+-aS2, | Forma redusă (1) pune în evidență două sisteme (A), (ke) de. “ generatoare ale ' suprafeţei, - 

| „RAP, Q=AS; R=uQ, P=p$S. - 

„„P_Q_R_s$ 
| pp 1) a 

şi deci, coordonatele unui punct oarecare al cuadricei vor fi re-. prezentate, într'un sistem de coordonate tetraedrice oarecare, prin, formule de forma 

pX= ap + Bien, 
pY=azdp+ B2A-t-cap-+- da, 
PZ= asĂţi-ț-b3ă + cap -+da, 
pl= aut bai + Can Fda, 

„p fiind un factor de proporţionalitate. 

“De unde 
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Să considerăm patru generatoare din sistemul (A), corespun- . zătoare valorilor AnăzAz,A4. Acestea sunt tăiate de o generatoare din sistemul (pe) în punctele 7nmamama, care sunt în planele 
(2) R=AP, R=A2P, R=ă3b, R=A,P. 
Aceste plane tăindu-se după aceeaşi dreaptă R=0, P=0, raportul anarmonie al acestor patru puncte m; este evident egal cu acela al valorilor corespunzătoare A: și deci raportul anarmonie al celor pătru punele unde patru generatoare fize de un sistem sunt tăiate de o generatoare oarecare din celalt sistem este un. număr constant. "Să 'considerăm acum o secţiune. plană, oarecare (5). Ea tae dreapta R=0, P=0 într'un punct & și cele patru plane reprezen- tate de ecuaţiile (2) tae planul conicei (5) după patru drepte în- tâlnind întâi conica (5) în punctul a și în alte patru puncte Li, ko bash. Planele (2) tae planul secţiunei după dreptele [11 >04412,0[430%pLa, al căror raport anarmonic este acelaș ca al celor patru plane, adică egal cu raportul anarmonie “al parametrilor Anăzâa As. Dar acest raport anarmonic al celor patru drepte ap, este egal (No. 7) cu acela al celor patru puncte p; de pe, conica (5). Deci, ducă se . consideră" patru  punete bisbasHaltg pe 0 secțiune plană oarecare a, cuadricei, raportul lor anarmonic, evaluat considerându-le ca apar- ținând la această secțiune, va fi egal cu acela al generatoarelor ale unuia sau celuilalt sistem care se tae în aceste patru puncte, înţe- |: legând prin raportul anarmonie a patru generatoare rectilinii apar- | ținând unui sistem, acela al celor patru puncte unde ele tae o, generatoare oarecare 'din celalt sistem. 

In cazul sferei ; 
+ pre=l, 

a' cărei ecuaţie se poate scrie | 

(Fi) =ip)=(U—2(+2), 

  

  

ecuaţiile: , 
- xy l-a ii ——— =a= Cai IR 

l—az X—y, 

X—îpy_ 1 the 
  

1-2 By 
„definese cele două sisteme "de generatoare rectilinii a şi 8 ale; 
sferei. Expresiunile lui Xy.2 în funcţiune de a și-f sunt . -.: 

  

Iza) tai, pi B =, pie, =: ia 
Variabilele a şi $ definesc un sistem de coordonate curbilinii jma- 

N. Abramescu. —. Lecjiuni de Geometrie Analitică, 3l
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ginare ale. sferei. Generatoarele rectilinii pentru care «=const., vor 
fi zise. de primul sistem; acelea, dealungul. căror f=const., gene- 
ratoarele rectilinii de al doilea, sistem. Pentru a, trece dela un punct 
la punctul diametral. opus, va fi. destul a schimba « cu f. 

Cele două generatoare rectilinii ale sferei (1) ce tree printr'un 
punct al sferei se obţin luând intersecţia cu planul tangent la sferă 
în acel punct. ” E 

11. Expresiunea, distanţei a două puncte ale sferei. Să con- 
siderăm pe sfera de rază 1 două puncte M și M”, ale căror coor- 
«donate sunt de forma (3), corespunzătoare valorilor (2,8), (a'.B”). 

„Unghiul dreptelor OM și OM! are ca măsură arcul de cere mare 
-ce unește cele două puncte şi este definit de relaţia - 

7 208 —2aB'-+-(a-4-6) (1-87) 
  

  

e COSMM'=acx'-f-py "aa = (2—P)(—F) 
De unde 

ine MIM — (era XE-6), cos MM_-(a-8)(8-a') „MM: __-(a-a')(8-f8") 2 pp) 92 app) 25) 
Putem da o altă expresiune a unghiului direcțiilor OM şi OM”. 

Pentru” aceasta, să notăm cu P unul din polii areului MM”. Să pre- 
supunem că am ales axele de coordonate perpendiculare astfel ca | x0y să fie planul MOM", iar Oz dreapta OP, Ecuația sferei fiind. 
X2-4-y2-+-22=1, planul tangent (T) în P(0,0,1), 2=1, tae sfera după 
-dreptele izotrope x2-1-y2=0 ale planului (T) ce trec prin P. Aceste 
-două generatoare ale sferei ce trec prin punctul P întâlnesc deci 
“cercul MOM”, ale cărui ecuaţii sunt 22-+-y2=1, z=0, în cele două 
puncte imaginare ale sale, I și ], care sunt la infinit, Obţinem 

„ “astfel patru punete pe cercul mare MM” şi însemnând cu m un 
punct al acestui cere mare, după relaţia lui Laguerre (No. 8), avem (No. 7) e 

ă e 1 | e 1 ” | e (mA, m0) = logR(mM, m mlm) = plosR(MA,L,J). 
Dar o fiind centrul cercului mare MM”, arcul MM” este măsurat de “unghiul la centru MoM' egal cu îndoitul lui MM, şi deci 3 

cau aroMN'=--1ogR(M,N',L,), 
(4) eh! =R(M,M',LJ), 
raportul anarmonie din membrul al doilea fiind acela al celor pa- tru puncte (No. 7) pe cercul mare MM". Se vede că acest unghi este determinat în mărime și în semn, afâră, de un multiplu de 2. 

- OA se vedea Lecţiuni de Geometrie Analitică (No. 262). 
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Noţiuni asupra deplasărilor în Geometria .. cuclidiană 

clasică Și iperbolică. 

12. Deplasările în geometria euclidiană clasică cu donă dimensiuni, - Geometria euclidiană clasică cu două dimensiuni constă în studiul grupului -de deplasări care lasă invariabilă o formă cuadratică fundamentală dată, 

| Azi 22, yi—y2) ale, —20,)2-U(ye—y7)2 Poteras), 
relativă. ia punctele de coordonate (z,, Y, (22, y,). acea 
.. In Geometria euclidiană. clasică cu două dimensiuni această formă - cuadratică este | _ DR 

() : (e Hu, 
care se ia ca pătratul distanţei punctelor considerate. Dacă: se consideră 
punctul (&,y) şi punctul infinit vecin, erda, y-+dy), forma diferenţială a 
îormei cuadratice este II : 

2). i. de-țăp 

şi dă pătratul elementului de arc. n 
” Se ştie că transformarea lineară 'Ortogonală a [ 

3 _ BI = PXcosa—Ysina,. 4 =iret Xsina-FYcosa 

reproduceţ!) forma cuadratică (1) sau (2). 
In coordonate omogene relaţiile (3) se pot scrie 

, , =Xcosa —Ysinaa,Z, 
(4) yXsine-rY cosayiZ, e a 

z=Z, 

Aceste transformări formează un grup, 'căci însemnând cu (F) poziţia unei 
:figuri date şi (F”) şi (F”) poziţiile figurei. obţinute cu două transformări (4), 
se poate trece de la figura (F) la (F”) direct cu o transformare analoagă 

- (4). fără a trece prin ligura (F).: 

Si căutăm dacă exista un punct dublu (20,7,2), care să coincidă cu 
omologul sâu (X,Y,Z). “Coordonatele fiind omogene, trebue să avem ' : 

1 

a _V 2 

X Y. Ai 

Inlocuind pe z, y,Z cu valorile lor pX.pY pZ în ecuaţiile (4, coordonatele 
-(X,Y,Z) ale punctelor duble sunt date de ecuaţiile Aa 

X(cosa—p)—Ysina+-r,Z=0, -: 

-(5) Xsina+(cosa—p)Y2P/0Z=0, 

( —p)Z=0, , 
-al căror determinant este : 

COSa—p  —sina do |. , 
i. - "[* sina  cosa=p yo =(1—p)(p2—2pcosa—1). | 

0) Transtormarea gencrâtă, pentru | care forma (2) este invariant, este) 
LX, V)y=h(XY), asttel că funcțiunea g(X, Y)PiRn(X, Y) să îie analitică de 

X.Y, când transformarea este cu păstrare de similitudine infinitezimală. 

ale
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Sistemul (5) trebuind să admită soluţii pentru X,Y,Z nu toate nule, trebue- 
ca determinantul să fie nul, adică IE 

“ (—ppe— 2pcosa—1)=0, 

de unde p.=1, p=elă, py eX, - 
" Inlocuind pe p=1 în primele două ecuaţii (5), avem 

" X(cosa—1)—Ysina+22Z=0, 
Xsina-t(cosa—1)Y-+-yoZ=0, 

care ne dau un punct P unic la distanţă finită, dacă determinantul sistemu-. 
lui, (cosa—1)-+-sin?2=2(1—cosa), este diferit de zero, adică dacă a=+0; când. 
a=—0, atunci ecuaţiile precedente se reduc la Z=0, adică toate “punctele! 
dreptei de la infinit sunt puncte duble, în care caz deplasarea' considerată. 
se reduce la o translație. 

”. Inlocuind în (5) pe p cu €%—cosa-tț-isina, et“ obţinem 

„Z=0, Xkiv=0, 
adică celelalte două puncte duble sunt punctele circulare 1(1,4,0), ](1,—:,0),. Deci, deplasarea euclidiană clasică, definită de formulele (4), este o. transformare proectivă ale cărei două din punctele duble sunt punctele cir culare 1 şi J. Aceste transformări fac parte din grupul transformărilor omo. graiice, deci au proprietatea conservării raportului anarmonic, AA, şi AA: fiind două drepte şi A'A, A'A', corespunzătoarele lor, avem egalitatea ra-. poârtelor anarmonice . | E - 

R(Aa..AÂZ,ALAȚ)=R(A'A'A'A',A'I,A']). 
- - Dar, după relaţia lui Laguerre, | 

V= 2; IOgR(AAL„AA,,AT,A]) 
rezultă că unghiul V al dreptelor AAÂA, este egal 'cu al dreptelor A'A,. A'A',, deci unghiurile se păstrează, . | . 

In rezumat, în Geometria euclidiană clasică cu două dimensiuni, de=. „plasările plane .se reduc la translaţii. şi rotații. Insemnând cu (FI) noua po- ziţie a unei figuri obținută din figura (P) cu transformarea. (3), şi însemnând. cu P punctul dublu real, al transformării, se poate trece de la figura (F) la figura (F,) cu o rotaţie de un unghi oarecare în jurul punctului P, 
13. Deplasările in geometria ' euclidiană clasică cu trei dimensiuni, „* 3 L Insemnând cu (2,2), (0uyi.2.) coordonatele carteziene a două puncte. M şi Me. Geometria euclidiană cu trei dimensiuni este studiul deplasărilor. care lasă neschimbată forma cuadratică 

(6) (2—202--(y—y02+ (220, 
a cărei formă diferenţială este 

da2-dy2-H-az2, 
Se ştie că aceste.transformări sunt ' date de gripul transformărilor ortogonale (transformarea axelor de coordonate) 

Aa „o 2SrtaiX-FB Y-eiz, mmm 
(2 „N . - Tz - YI =yota2X+0,Y-+e,Z, : - , o EI PE Io 
| a „. pi 2=20-+03X -bsYkeZ, ! DI  



“unde determinantul - . 

  

| «a. 

A=14 4 
- 

a3 d, Cs 

este ortogonalt') şi we valoarea egală cu +1, adică 

thai, arbeiazbatasba=0,! 
d? + d + i = 3 ” becr-t-becz-baca==0, 

” a a +a =1, eraresas-Fe,a3=0. 

In cazul A==1, se deduce ar=bz0,—0,b,..., adică orice element al deterni- 
nantului A este egal cu minorul său. Intre cele '9 cosinusuri “directoare ay, . 

„Ca există 6 relaţii distincte, mai rămân deci numai trei variabile. Cum în 
„ formulele (7) mai sunt trei cantităţi variabile, “Do,o2o urmează că aceste 7 

* «deplasări depind de şase parametri variabili, 
! ". Am'-văzut că relaţia (6), care reprezintă distanța MME este un inva- 
riant pentru aceste deplasări. Să considerăm trei puncte M: (ziyuzi ), î=1,243, 
Avem . , 

(z2—205)?-H-p2—ys)9-Hz— za Plec) —(aeu— 00) Pf lana) 
-Hz—z)—(a-z)P= . , ” -. 

; [za — 05-a ya)2--(z0— 239214 ler ar)2-H(y ya) Hz 222] — 
21 (zuza zic) 32)-Hzr 20) (21 — za). ” . 
Deci . a - E ; 
2(z— (a —z0+-(y - Vo yo) Har=zaz—z0=MMs-- MM, — MM. 

Cum M,M,M2M3,MM, sunt invarianţi, urmează că şi .- ” 

(zi apei p-ta) za) ; 
este: un invariant pentru aceste deplasări. Dar | 

S(ae—,)(r—a pd 

V>uz— aa. Viza 
este cosinusul unghiului dreptelor M,M2,M,Ma. Deci şi unghiul este un in= 
variant pentru aceste deplasări, adică şi unghiurile se păstrează. Invarianța 
unghiurilor rezultă din acea a distanțelor. , , 

„Il. Zranslaţii. Printre deplasările reprezentațe de ecuaţiile (7) sunt trans- 
laţiile , 
(8) r=to-ă, y=yoFY', z=20+7Z', 
„Scriind aceste relaţii în coordonate omogene, avem 

&=09T'-F-X, y=)oT'Y, 2247, IT, o 
Dacă punctul (X",Y',Z",1”) coincide cu omologul său (,y,2,7), trebue să avem 

z y 2 t 

Inlocuind pe xyz, formulele (8) devin 

(p=DX'=20 (0—DY'=y0, (p=DZ'=20, (p—1)T'=0, | 
iDin ultima rezultă sau p=i, sau T'=0, Dar, pentru p==1, aceste ecuaţii sunt 

U) A se vedea' Lecţiuni de Geometrie analitică (No. 197).
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incompatibile. Rămâne de considerat numai T'=0, iar din primele trei. din aceste relaţii se găsesc valori determinate pentru X",Y/.Z”. De aci tezultă că punctele care rămân invariabile faţă de translalii sunt punctele planului de la infinit. ” 
- HI. Hotaţia în jurul amei are. Considerând deplasarea (7), se vede că punctul (,y,2) la distznţă finită care coincide cu omologul său (X,Y,Z), se obține făcând în (7) L=XĂ, y=Y, z=Z, Deci, coordonatele acestui punct sunt: date de ecuaţiile - 

(a —1DX+ Ye Zau=0, N 
a2Y+(be - 1)Y-re2Z-+yo=0, 

a3X-rbaY-A-(03—1)Z--2=0, al căror determinant este Ma DE ia 

        

. vi a—l _ LT e, ” . a, d, e: 

= da bat ca |=| a2 ba |. | 
ds “ b c3—l | |” Ca ba Ca i . E ) 

i Du a d] la |- 2% | parpbahea—l. EI a 2 * ba da ca| | ba cs rr 7] Dar ! , D= 

Dă [i | pp â& ua |. Ta &[. | | p. & | 
a] z, î ! =] îi î » c3=— cu , | A=| ae ba co =, - 

bd Gal, (3 Ca uz ba]. a d, e, . 

    

deci 5=0.. Aşa dar, nu există nici un punct (X,Y,Z) la distanţă finită care să rămâe invariabil în deplasarea (7). Obţinem deci un rezultat contrariu ca. în Geometria plană. a Ia | Inlocuind în (7) pe X=0, Y=0, -Z=0, omologul acestui punct este punctul O” de coordonate L=ay, Y=Yo, 229. Făcând o translație (8), axele de coordonate Oayz se transportă! paralel în O” şi devin O'X'Y'Z/. Depla- sarea rămasă din (7) este de forma ? “ - 

Xa, X+0Y-te,zZ 
(9) Y'= dă baY-te Z 

Z'=a3X-kdsY-+ az, 
care este o rotaţie a triedrului format de. axele de coordonate O'X'y'zr Până ajunge în noua poziţie O'XYz. Presupunând că o fisură (F) este inva: riabil legată de triedrul O'X'Y'Z', deplâsarea (9) este o .rotaţie a figurei (E) care are un punct fix O', 

i Dar. dreapta O'X poate îi adus () reste O'X' cu o rotaţie în jurul unei axe O'5 ce este în planul perpendicular pe planul X'O0'X dus prin bi- sectoarea unghiului X'0'X. Deci, unghiul XO'Y se poate aduce peste un- ghiul X'0'Y' cu o rotaţie în jurul unei axe O'4 ce este la "intersecţia pla- nelor perpendiculare pe planele X'0'X, Y'O'Y, duse respectiv prin bisectoa= rele unghiurilor X'O'X, Y'0'Y. Deci triedrul O'X'Y'Z: se poate aduce peste triedrui O'XYZ cu o rotaţie de unghiul 9 în jurul axei O'A. 

0) A se vedea Lecţiuni de Geometrie Analilică (No. 193). - 
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IV. Putem obține aceste rezultate pe cale analitică. Pentru aceasta, 
vom da mai întâi alte expresiuni pentru cosinusurile directoare Ai, cae Cs din 

” deplasarea (9). Să considerăm o figură mobilă având punctul fix O'; dacă 
îi dăm o deplasare oarecare, exprimată cu relaţiile (9), aceasta echivalează 
cu o rotaţie de unghiul 0 în jurul unei axe O'A (Fig. 2). Deci, .M îind un 
„punct al figurei şi M' noua sa poziţie după deplasare, | - 
este un plan.trecând prin M' şi M, perpendicular pe O'A, - 
şi în acest plan un cerc ce trece prin M şi M'” cu cen- M' 
trul Ppe O'A. Tangentele în M şi M' se tae în Q. Un- 
ghiul MPM” fiind egal cu 0, unghiul MPQ. este egal cu 
6 a , >. ; z Raportând figura la axele O'X'Y'Z', şi însemnând cu Q SS 

AR . . . . ., COSa, COSB, cosy cosinusurile directoare ale axei O'A, 
ecuaţiile acestei axe sunt 

x? ! Y? . uz . 

  

  

Cosa cos; cosy | 

Distanţa de la punctul M'(X',Y',Z”) ia această dreaptă este 

Fig. 2: 

  M'P=(Y'cosy—Z'cosg)'--(Z'cosa—X'cosy)--(X'cosy—Y'cosa):. 

Parametrii directori ai dreptei O'M' fiind X',Y'Z”, iar dreapta M'Q fiind 

perpendiculară pe planul M'O'P (pe dreptele O'M', OA), cosinusurile direc- 
toare g,p, 7 ale dreptei. QM' verifică ecuaţiile 

„ PCOSat-acosâ-ț-reosy=0, 

  

  

  

de unde N , . 

! “ p 1 Q _ r _ 1 2 1 A 

Y'cosy-Z'cosg Z'cosaX'cosy X'cosg-Y'cosa . |(Y'cosy-Zcos))i eu, MP 

_ Y'cosy—Z'cosg _ Z'cosa—X'cosy „= X'cosg—Y'cosa . i 
Mp "9 Mp? MP 

| Din triunghiul dreptunghic QM'P, avem QM'=M'Ptg2., deci proecţiile | 

segmentului M'Q pe axele O'X", OY”, O'Z' sunt 

M'Q-p=MPtg = Sea pes =(Y'cosy—Z/cosp)tg 3, 

(Z'cosa—X'cosp)tg Z, (Xcosg—Y'cosa)tg Z 
Punând E . , 

(10) 2 =cosatg 3, E =cosatg 3, — cos 3» 

proecţiile lui M'Q pe axe sunt po 

- uZ—rY' PX —Z! AY Za, 

pop pp | 
Pentru a obţine coordonatele (£,7,$) ale: punctului -Q, observăm că 

prO'Q=prO'M'+M'Q. Proectând pe axele 0'X', O'Y', OZ avem 

| | uZ—vYV' i 
Li a



Sau. Sa ă PE=pĂ' uz! —Y”, | Pa =pY'-FoX'—aZ, : PS=pZ' AY — pă, | „ Insemnând cu (X,Y.Z) coordonatele punctului M, Observând că MQ este de sens contrar cu M'Q. printrun calcul enalog, obţinem - 
pe =pX—uZ-Yt, Pr =pY—vXFIZ, PI=pZ—AY-Fuă, 

Egalând valorile lui pt, pn, pt, avem 
_ pX'-FuZ'— vY'=pX— uZ-oY, () | pPY'FX'— AZ'=pY— vX-PFIZ, 

PZ' PAY — i X'==p2 Yu. 
Inmulţind aceste ecuaţii respectiv cu, E, Z şi adunând, avem (12) XX hu Y boz =AX-FpY-Fez. 

Inmulţind acum ecuaţiile (12) şi (11) respectiv cu +a, 4-a, o, dp, astfel ca adunând, coeficientul necunoscutei XY'Z' să devie egal cu (13). AP pF? p9=A avem Na 
e AX (0-0 —ut—09)X-H2a-fap) 200 —up)Z, (14) AY 2 op)X Hp 2)Y--2luv-ț-ap)Z, AZ'=2(ArFpip)X-F2(uo —ap) YA Npz, | care sunt formulele lui d'Olinde. Rodrigues. Se poate lua A=1, Rp? P9=1, când cantităţile 1, p, 5,» se'zic parametrii cuaternionieni, - Dar coordonatele (X,Y,Z) ale punctului M “se obţin din acelea ale punctului M'(X',Y"Z”) cu formulele (9), pe care comparându-le cu (14), B=1, „urmează 

' „(o ape ps, di=2(a-kop), ei=2(Av—pp), d2=2(A4— vp), , ba poțe 22 —p C3—2(purțap), 
(15) - G3=2(Awtrup), Ds=2(uw—3p), 03 =pe-o-X2u, AF pe, 

, Acestea fiind stabilițe, să căutăm dacă există o dreaptă O'A, ce trece Prin O”, şi care să rămâe invariabilă în deplasarea (9). Dacă (X,Y,Z) este un punct al acestei drepte O'A, punctul (X"Y'Z”) obținut din acesta cu de- plasarea (9) va fi pe dreapta 'O'A, dacă - 

X.Y . | XX 
Inlocuind în (9) pe X',Y'Z' cu RX,RY, AZ, cantităţile X,Y,Z sunt date de ecu- 
ațiile 

Ca - DX DY 'c,Z=0, (16) 
 GĂH(b—B)Y + c.Z=0, 

G3Ă+ baY--te,-l)Z=0, 

Z! 

OZ 

al căror determinant este 
| a—f; d „Ca | | a de, | i i | D=! a2 04 c, =| abc, —RA-Aar-Fba-te,)— | : | | Q3 De ok | : | Wa ba Ca -kl(arbu-a.b)+-(aucs- asc, --(Baea- sci)], 

D=1—A5-H4%a,-Fba-cs) —les-Fba-ai), 
| D==U—I9012-F ha de, —0-4], 
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e Pentru ca dreapta O'A să existe, trebue ca să putem găsi pentru” 
'NX,Y,Z) valori nu toate nule, deci determinantul D al! sistemului (16) trebue 
să îie nul, iar valorile lui X,Y,Z sunt date în acest caz de primele două 
ecuaţii (16). Dar D se anulează pentru F=1 şi pentru rădăcinile ecuajiei 

(17) o R2opl(arbarttoy—1)-F1=0, 
Realizantul acestei ecuaţie în & este R=(a-ț-Bate, —1)2—4. Inlocuind pe a«, 
b=, cs cu valorile lor (15), avem R=(3p2-A2-u42-,2-1)2-4 Cum x2-bp P-Fpe=l, 
urmează R=(3p2-1--p2-1)2-4==16p9(p2-1)=—16p2 (CAB-put) — 16720248 „O, 
Deci ecuaţia (17) are rădăcini imaginare şi prin urmare determinantul D se 
anulează numai pentru &=1. Inlocuind pe & cu 1,'primele două ecuaţii (16) 
ne dau un singur sistem de valori proporţionale pentru X,Y,Z, care cores- 
pund punctelor situate pe o dreaptă O'A. Deci, în deplasarea (9) este o 
singură dreaptă care rămâne neschimbată. 

Luând ca axă O'Z' dreapta O'A, iar ca axe. 0'X',0'Y' două drepte 
perpendiculare oarecare, deplasarea (9) este de forma “ 

" X'=Xcosg—Ysine, 
Y' =—Xsine-FYcose, 

Z'=Z, | 

-care reprezintă 0 rotaţie de unghiul 8 în jurul axei O'Z'. se vede "deci că 

-orice deplasare care lasă neschimbat un punct din spaţiu la distanţă finită, 

“este o rotaţie în jurul axei ce trece prin acest punct. 

"V, Observând că deplasarea (7) este rezultatul unei translaţii şi unei 

rotații în jurul unei axe,- urmează că orice deplasare este rezultatul unei. 

translaţii şi unei rotații în jurul unei axe. - 

| in rezumat, în Geometria metrică cu trei dimensiuni(!) există un plan 

“privilegiat, care este planul de la infinit; în acest plan sunt puncte particu- 

lare care joacă un rol special, şi anume punctele circulare-de Ia intinit ale 

“tuturor dreptelor izotrope. Locul acestor puncte este cercul imaginar de la 

infinit. Vom vedea, în cele ce urmează, că, privind problema din punct de 

vedere proectiv al raportului anarmonic, putem raporta la acest imaginar 

definițiile fundamentale ale unghiului şi distanţei; vom putea deci construi 

'Geometrii neeuclidiene, înlocuind acest cerc cu:altă conică la distanţă finită 
sau infinită, în care caz vom lua în locul formei cuadratice 

DP — 027 (Yu 2)2-H(zezaP 

o formă cuadratică oarecare de L—te Yi—a5 2Zi—Za: 

14 Geometria pseudo-euclidiană iperbolică cu două dimensiuni, |. A- 

-ceastă Geumetrie este studiul transformărilor proective care lasă neschim- 

bate punctele P şi Q de ia infinit a două drepte perpendiculare Oz, Oy, şi 

pentru care rotaţiile mai au proprietatea că fac să alunece asupra lor coni- 

-cele (H) cu centrul, în centrul de rotaţie şi trecând prin P şi Q. 

O translație în sensul Geometriei clasice lasă neschimbat fiecare punct 

-de la infinit. Deci, conform definiţii noastre, translatiile fac parte din grupul 

-deplasărilor pe care le considerăm. Deci, în privinţa translaţii, şi prin urmare 

în privinţa paralelelor, nu este nici o deosebire intre Geometria euclidiană 

iperbolică şi cea clasică, . 

() Pentru studiul deplasărilor în spaţiul cu patru dimensiuni, a se 

"vedea, Borel, Introduction gtometrique & quelques theories physiques, p. 16.
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O rotaţie în jurul punctului O este o transiormare proectivă dată de. ecuaţiile .- , 
(18) I=aĂ+BY, y=a'X+g'Y. | | Dacă (2,y), (X,Y) sunt două puncte corespunzătoare, coeficienţii unghiulari aj . PRR y Y dreptelor 3' şi 5 ce unesc origina cu aceste puncte sunt m = m e 
Din (18), avem rară - 

3 _ «83 - pp FB'm , 

Di = au - ate 
O dreaptă 5 este lasată invariabilă de această transformare când coincide cu. „5, adică sunt acele drepte pentru care m=—m'; ele sunt date de ecuaţia - : - a'+-B'm „2 2 . 1 — 
(19) m= FB * B?-H(a —B') — a'=0, 
Punctele de Ia: infinit P şi Q ale axelor Oz, Oy îiind invariabile, se vede că dreptele care rămân “invariabile sunt Oz şi Oy, ale căror coeficienți unghiu- lari sunt O şi co. Exprimând că „ecuaţia (19) are aceste rădăcini, urmează. '=0, 8=0. Transformarea (18) este deci de forma 

Z=aX, y=8'Y. : Dar, conicele, (H) cu centrul în O şi trecând prin P „şi. Q sunt iperbolele zyj=k. Cum aceste conice trebue să alunece asupra lor'în această rotaţie, urmează zy=XV=];, deci as'=1. Deci rotaţiile iperbolice sunt reprezentate de ecuaţiile | a a 
20) | LX, pă. 

, 

  

4 

Vom considera numai cazul A pozitiv şi anume figurile situate în unghiul ZOy. sau în unghiul opus la vârf | - - Grupul deplasărilor în această Geometrie “iperbolică care cuprin translaţiile şi Totaţiile în jurul unui punct este dat de: forinulele i (21) L=a-pAX, vă, : 
care depinde ca şi cel euclidian clasic de trei parametrii a,b,A. “ Ii. Considerând punctele ,(.ru7,), Ma(0-,1772) şi corespunzâtoarele lor cu această transformare, (X,Y7), (X,.Y2), se vede câ avem ) 2 (2-A) —Y)). Aşa der, în această Geometrie, forma Cuad:atică invariantă este (23) 

(zi z)G—g,). 
Deci, dacă segmentele Dia Şi M.Ma sunt astfel în cât să avem re= laţia (22). putem să aducem cu deplasarea (21) segmentul năwa peste M,Ma. 

Cantitatea “ IE o (24) MM == 
se zice în această Geometrie distanța punctelor (zip), (az, 72). “Locul punctelor (2,7) Ia unitatea de distanță de origina O este iper- 
bola zy=!. Dacă punctul M(,/) este pe una din dreptele Oz sau Oy, avem 
OM=0. De asemenea, distanţa în sensul acestei geometrii, dată de formula 
(24), a două puncte oarecare ale unei paralele la Oz sau Oy, este nulă, 
Deci, paralelele la Oz şi Oy sunt drepte de lungime nulă; aceste drepte 
înlocuesc dreptele izotrope din Geometria clasică.  



491. 
* 

III, să considerăm două puncte M(zy), M'(2'y"); distanța lor este. 

dată de 

MM'2=(0—a0")(y—y), 
care este un invariant. Dar 

(25) MM 2—xy+ar'y—(ay+a'y), MM= OM:+-O0M2- (zy'+a'y), 

şi cum MM“, OM, OW' sunt invarianti, urmează că şi zy-+a'y este un. 

invariant. Pentru a da o interpretare acestui invariant, să considerăm rapor- 

tul anarmonic 

. 

p=R(OM",OM,OX,0y). . 
! 

"Insemnând cu m=2, m'=3, coeficienţii unghiulari ai dreptelor OM, OM. 

  

avem . | pe Ie î 
my. | 

Numind unghiul direcțiilor OM',OM cantitatea V= 7107 avem i 

+7, ==e "e TaehV; 

şi deci E - - CR A 

pl m : mu m-a e IL “rap 
| > ==2chV tz, =2chV, = AV, PR 

e Vp Tai * Vu ! ay Sa 
DL Ai . pir că i Ia 

(26). :  zy'ya'=—2Vaya'ychV, ZyA+ya —20M. OM'chV, i 

iar relaţia (25) devine PN ” _ 

IT 0M2-+072—20M, OMehV, 
care este 0 relaţie tundamentală în Geometria iperbolică considerată. Un--. 

ghiul a două drepte este dat de retaţia (26). - 

Am văzut că 
mon! 

2chV== ——— '2chV=eY e. 
Vu + 

Dacă V este egal cu iz an | Ai 

, a 
-:Z 

, chV= îi — = cos 0, me =0, 

* Se zice în acest caz că dreptele OM, om de coeficienţi unghiular m şi m” 

„sunt perpendiculare. De ex., tangenta. MT la iperbola zy=l este perpendi:- 

* culară pe dreapta OM (Fig. 3). 

Să considerăm un punct M pe iperbola 

zy=1, fie P (Fig. 3) un punct pe tangenta în M 

şi Q punctul unde OP tae iperbola: avem 

OM=00=1, OP<OG, ceea ce arată că în Geo- 

metria iperbolică perpendiculara este mai lungă 

de cât orice oblică. A 

Pentru a preciza acest rezultat, să însem- 

năm în genetal en (7,y), (2',y') coordonatele 

punctelor M şi P, astfel ca OM şi OP să îie 

 



pe rpendiculare ; coeficienţii unghiulari ai dreptelor OM şi MP sunt m ț 

m = 2 Fiind perpendiculare, avem m-ku'==0, 

LII e 
a aa 

- de unde , 

29 ay-Hz—0 9), 
şi presupunând M şi P în unghiul 20, avem 
02 OP2=O0M2- (2—a)(y—p). 
Dar, observând mărimea coordonatelor Z, YI, 2, y', se vede că (2z—z")y—y) este negativă şi atunci, conform definiţii: noastre, distanța MP nu este reală. -Insemnând cu simbolul MP cantitatea . . 

“Te 

DUDE DD 
laţia (27) devine OP2—O0M2—MP:, care este în Geometria iperbolică spe- 

x . - 
- . . . v 

- cială considerată teorema analoagă acelei lui Pitagora. IV. Aria unui domeniu D este integrala S$dzdy, care nu este schim- "bată prin deplasarea considerată observând relaţia (22), Să calculăm, de ex, aria triunghiului OMM', punctele M şi M' fiind în unghiul ZOy, pe curba -2y=1. Notând cu (7)), (a 3) coordonatele ' acestor puncte, şi m 
y 

, 

= coeficienţii unghiulari ai dreptelor OM, OM”, expresia arii triunghiu- 
z' Bad . “fui OMM! dată în geometria analitică este Ma i. AIR a ... , u— 

2S==ay—ay= ——— 
a Vana 

* Observând că PE cnv, ch*V—sh*V==1, urmează că 

"Se găseşte în general câ aria triunghiului OMA este OM.OM'snC: 

- se 

co 

Vana” | 
2S=shV,. 

V. Dacă luăm ca axe de coordonate axele iperbolelor (H), adică bi- ctoarele axelor de Coordonate considerate mai sus, însemnând cu z,y ordonatele cele noi, avem 
. 

Ve ” N 

*(28)  - o a= fatety), y= Tate 
- şi atunci distanța de la punctul M(z,y) la Centru este dată de formula 

200 sapa A 
Punând X==e0, ținând seamă de '(28), 2= zt+y), =z-n), . ” 2 

2 ” : 
1 

-X= TzX +), Y= Tar) formulele (20) devin 

2" =X'cho-+-Y'shg, | 
: 

Y=X'sho-+Y'che, - ÎI o  
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de unde se deduce | 

(9), pr 2x72, 
Am îi putut pleca de la formula (29),. luând ca formă cuadratică in- 

variantă (2—a2)?—(yi—yak. Raţionând.ca în cazul deplasărilor în spaţiul cu: 
trei dimensiuni, se obţine pentru formulele deplasării 

ar =a-FX'cho--Y/sho, y "=b+Xsho+-Y'cha. 

16. Geometria Pseudo-Euclidiană iperbolică cu trei dimensiuni. In- 
spajiul cu trei dimensiuni, deplasările iperbolice sunt acelea:care lasă ne». 
scimbată foima cuadratică 

2 

E=(ar-c+U aa 
Distanţa a două puncte Mi(eeu-yi,zi), i=1,2, este rădăcina pătrată a modulului. 

formei cuadratice F..Printr'un' raționament analcg ca la spațiul euclidian cu. 

trei dimensiuni, se vede că aceste deplasări sunt date de formulele 

, | Parta X-FbY-teiZ, 

(30) YSasta, X-FbY ez î 

Z=asa,X-FbY-+eZ, 

unde a, a, a sunt trei constante date, iar elementele determinantului 

d d, Cc 

A=| Qa ba.-ca 

n 3 ba C3 

veriiică relaţiile independente 

ața—ai=, abrasb,—asbs=0, 

(31) bi-ț-bi—bt=1, bcr bca bs0s=0, 

a a— a=, Catia Cit3— 030,0, 

Inlocuind în A şi (31) pe as, ba, ca cu îas, îl, îcs, avem 

, abia. a-ra-raz=t, abr-tazbk-aţbi=0, 

A2=—| as Da ca |, Wrbbi=i, bierțbaca-rbiei=0, 

a, b; c, |  Ghkekei=i, cua-eaaactresai= 

relaţii care arată că | | 

aul: | 10 0 

A=i| as bi a|]=—|0 1 0 =. 

a bi c 0 0—1 

Aceste deplasări se reduc la translajii şi rotații în jurul unei axe fixe 

care rămâne invariabilă în transformarea 

Xa, X-PbYAeZ, 

Y'==a2X-+baY-ţ-caZ, 

Z'—az-tXbaY-FeaZ.:
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Ca -şi în Geometria euclidiană clasică cu trei dimensiuni, se arată că 

2100) -Hyi—v)ry) —(a— —22)(24—25)=M, FIERTE MR, 
-şi deci este un invariant. Insemnând cu V unghiul direcțiilor MM MM se “notează cu ” 

(2. za 29:09) (220) 2)=MiMa. M schV, 
- de unde 

chV= (e, ziar) —(2—z2X2.—24) , Via) Oy) (222) (zi) ziz): "iar relaţia de mai sus devine 

MEAN MMM; —2M,M,, M „MschV, 
Dreptele MM, MM, sunt perpendiculare când V=i7, adică chV.—0, deci 

(2-22 —3)-+(y, 07) — (2 = zsX2r—a)== Studiur” acestor deplasări. corespunde întrun caz particular la spaţiul /lui Minkowski- Einstein în Relativitatea restrânsă. . 

es
 

(2 
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Geometria neeuclidiană. 

Geometria Cayleyană. 

“Definiţii metrice. 

17..Orisina Geometrii Cayleyene. Din cele studiate asupra 
“Geometrii sterice şi Geometrii plane, am văzut că, pe când în . 
“Geometria sferică noţiunile de unghi și de distanţă sunt în strânsă 
legătură cu raportul anarmarie, pare că în Geometria plană aceste 
noţiuni de unghi și de distanţă sunt separate și nu pot avea o 
“origină comună, In cele ce urmează vom exprima principiile ge- 
nerale ale Geometrii Cayleyne, datorită marelui geometru englez 

“Cayley, în care noţiunile metrice sunt obţinute printrun proce- 
'deu uniform. 

Pentru aceasta, să proectăm din centrul O al unei sfere di- 
-diieritele puncte ale sale pe un plan (P). Cercurile mari ale sfe- 
rei se vor proecta după linii drepte ale. planului (P); conul izo- 
“trop cu vârful O şi ca bază cercul de la infinit, va tăia planul (P) 
-după un cere imaginar (C). Arcul de cere mare, care uneşte două 
“puncte M şi M' ale sferei, este egal, după relaţia lui Laguerre, cu 

“arc MM'= = z;logR(ON, 0M,01,0J), 

1 şi J fiind punctele unde cercul. mare MM“ al sferei tae cercul de 

“Ja inânit. Punctele M, M' se proectează după punctele m m!'. ale 

planului (P), cercul mare MM” după dreapta mm“ şi cele două puncte - 

1] şi J se proectează după punctele î şi 3, unde dreapta m,m' tae 

-cercul imaginar (C). Aplicând proprietatea proectivităii raportului 

-anarmonic, avem 

areMNI'= logRm m). 

Pentru a găsi unghiul V a două arce de curbă trase pe sferă 

-care se tae'în M, şi având ca tangente Mt, Mt, să stabilim mai 

“întâi o proprietate a generatoarelor rectilinii ale sferei. Să presu- 

punem,că am luat centrul O al sferei ea origină şi axă Oz 

-Areapta OM. Planul tangent (T) în M la sferă are ecuaţia z=1
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şi tae sfera 22+12+22=1 după dreptele izotrope 22-+32=0 ale 
planului tangent (T) ce tree 
prin punctul (0,0,1). Aceste 
drepte sunt cele două genera- 
toare (No. 10) rectilinii & și f 

“ale sferei ce trec prin M (Fig. 4), 
Intersecţia cu planul (T) a co- 
nului izotrop' 22-+y2+22=0 cu 
vârful O este cercul imaginar 

„ 22-1-3724+1=0, Tangentele duse 
din punctul (2:,,9/,) la acest cere 

  

  

- . , Ă zi -kiz 
| Fig, 4 acestui cere z și y cu II | 

Iu şi scriind că ecuația în A, 

  

se) 
(022 gp2a DAE Aziz DAF 9p2-+1)=0, 

are o rădăcină dublă, astfel că ecuația tangentelor din. (zu, Y.) la cercul z2-+-y2--1=0 este (24 -F-92-+-1)(a2-y2-p D—(a2z-+-y, YA+-1P=0. Deci, ecuaţia. tangentelor din M(0,0) la cercul Z2-+-y2-4-1=0 este o EÂPAD-I 50, appag, 
adică dreptele izotrope 223 Y2=0, generatoarele reetilinii ale sferei ce trec prin M. Așa dar, generatoarele rectilinii întrun punct M! al sferei sunt cele două drepte izotrope din planul tangent (T) în M lo,sferă ce tree prin M, și sunt tangentele din M la conul izo- trop situate în planul tangent (T). 

Așa fiind, unghiul curbelor trase pe sferă ce tree prin M, este. “dat de unghiul V al tangentelor ME și M4 în M la aceste curbe, care sunt situate în planul tangent (T) în M, Aplicând. relaţia lui Laguerre pentru planul (T) şi fascicolul. format de. Mt, Mt, şi drep- “tele izotrope ce tree prin M, a şi f, adică generatoarele: rectilinii .. ale sferei în MM, avem . | o 

V= 3 logR(Me, ME a,f). 
| Proectând din centrul O figura pe planul (P) (Fig. 4), punctul. M vine în n, generatoarele a şi. Ș se proectează după tangentele &'. şi B' duse din m. la cercul (C), tangentele M: şi My după tan-. gentele mt,, mt, la curbele plane .care sunt proecţiile curbelor sfe- 

-se obţin înlocuind în ecuaţia. 
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rice. Insă se ştie (No. 2) că raportul anarmonie al dreptelor de 
intersecţie a unui plan cu un fascicol de "patru plane este constant 
şi este egal cu raportul anarmonic al fascicolului de plane, deci 
R(Me,Mta,8)= R(mtumtsa',87) şi deci 

Pc V=A1ogR(m/ 1nt%,B). 

Se vede, prin urmare, că dacă se consideră o Geometrie a 
relaţiunilor metrice în plan, întroducând un cere imaginar (C) pe 
-care să-l: numim absolut, luând pentru distanța a două puncte câ- 
tul prin-2i al logaritmului raportului anarmonic format de cele 
două puncte și acelea unde dreapta care le uneşte întâlneşte cer- 

“cul (C) și pentru unghiul a două curbe, câtul prin 9 al logaritmu- 
lui raportului anarmonic al tangentelor la. aceste două curbe în 
punctul lor comun și celor două tangente care se pot duce din 
acest punct la cercul (C), vom avea, în plan, 'o Geometrie care va. 
fi echivalentul Geometrii sferice și mai ales, care ar putea să cu- 
prindă ca un căz limită Geometria clasică plană, căci se ştie că . 
Geometria .sferei se B reduce la aceea a planului, când raza sferei 

creşte nemărginit.: ae, 

Aceste rezultate bazându-se numai pe întrebuințarea raportu- 
lui anarmonic, subsistă, din această cauză, când se face o trans- 
formare omografică, .astfel că se poate substitui cercului (C) o co- - 
“nică oarecare, Tot: aceste rezuitate ne vor face să înţelegem cum 

- Cayley a fost condus la noua sa Geometrie. 
- Să considerăm mai întâi pe o dreaptă două puncte fixe A şi 

B: şi două puncte: variabile M și. M', „Poziţia. punctului.M depinzând 
de parametrul m. - Raportul anarmonie al: punctelor M, Ms A și B este 

m—a.m'—a SE e | ROATA, B) = 2 Dim Se 

mm,a,b fiind! valorile parametrului m ' care corespună respectiv 

punctelor M,M,A,B. « Re: , 

       

Punând 
Ma _ 

) | - m— Zoo 

raportul anarmonic se scrie 

R(M,M, = da)! 

de unde rezultă identitatea 

(2) R(M,MA,B)R(M*M“, A „B)R(M”,M,A,B)=1, „o. 

N. Abramescu — Lecţiuni. de Geometrie Aualitică, 32



Intrebuinţână notația 
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Y 

(5) ZM) = ClogR(M'.M,A,B); C= const. 
identitatea (2) devine SC 

4 3(MM)-+- 2(AM%)-Fă(a1“M)=0: 
"Insă aceasta, este relaţia caracteristică între abscisele (No. 8) 

„A drei puncte în linie dreaptă, - de unde urmează că este natural 
„a numi distanţa punctelor M și M/ funcțiunea 5 determinată de re- 
laţia (3). Această distanţă va fi deci definită de această formulă, 
îndată ce s'au dat punctele A şi B, care servesc de bază sau 
„absolut. . DR . RE | 

După proprietăţile logaritmilor, această câtime 'este determi- 
mată, afară de un multiplu de E, schimbă de semn, fără a-şi 
“schimba valoarea, când se schimbă M cu M', sau A cu B. 
„+. Dacă cele două puncte A-și B sunt reale, se pot prezenta 
„două cazuri. Sau unul: din punctele M, M' este interior şi celalalt 
exterior segmentului AB şi atunci raportul anarmonic este negativ şi oricare ar fi valoarea constantei C â(MM') este imaginar ; sau, „ambele puncte M şi M“ interioare sau. exterioare .segmeniului AB „Şi atunci, constanta. C poate lua, o valoare, oarecăre reală. Deci, în „cazul când. A şi, B, sunt reale, avem o geometrie interesantă când „Se „consideră,; sau Numai punctele dintre A și B, sau numai puncte în afară de segmentul AB. SE PE E î. -. „Să. presupunem acum .că csle-două puncte A şi B sunt ima- ;ginar. conjugate, iar. M. şi M” reale. Dacă se „schimbă în —s, „Punctul A se înlocueşte. cu B şi B cu A, iar raportul anarmonie este înlocuit cu inversul său. Aceasta nu poate să aibă loe de cât „dacă modulul său este egal cu' 1.:Logaritmul: va fi atunci o canti- 

„tate pur imaginară, de forma i, Vom lua =, pentru a da lui 
3(MM”) perioada =R și atunci vom avea i 

2i , i . 00 —ROATAMA,D), | 
Definiţiile precedente: se aplică de asemenea la planele care trec printr'o dreaptă fixă: sau la dreptele unui. plan care trec. prin- trun punct fix. In primul 'eaz, absolutul va fi dat de două plane fixe ce conţin „dreapta, iar în al doilea, de două drepte fixe ce conţin punctul. Avem, în ambele Cazuri, ine ci AA 

- unghiul ep)=G logR(ppia,f), *.  
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“a Și B fiind: parametrii ficși, care determină! baza, iar pi pi aceia 
„care determină planele! sau dreptele.. a * 

18. Distanţa a două puncte. Unghiul a două plane sau 
-două drepte. I. Acestea fiind stabilite, se-poate construi o Geo- 
metrie metrică, întroducând .;o conică în“plan, sau' o cuadrică în 

“spaţiu. Vom considera numai cazul spaţiului, care cuprinde planul 
-ca: un caz particular. | . . 

Fiind dată o cuadrică, pe care o vom numi absolut, pentru 
-a măsura distanţa a două puncte M,M', vom lua ca bază pune- 
tele A şi B unde dreapta MM“ întâlnește” absolutul. Avem 

(6). | „MII =G log; M,A *B). 

Pentru a: determina unghiul a două plane pi, vom lua baza, 
“formată de cele două plane « și B care trec prin intersecţia lor 
.Și sunt tangente la absolut. Aver 

(6) în =a log ol” >: . 
DN 

? 

Pentru a determina unghiul -a două drepte care se tae, d şi 

„d', vom lua baza. formată de cele două tangente d şi b'la absolut, 
“care sunt în planul acestor reple şi trec prin intersecţia lor. Avem 
1 E AN 
-(T) Ă A = Gai logR(ăsda,D)- 

GC“ 

- Vom lua = C“ şi vom vedea cum putem dispune de Cşi QC. 

"Trebue de la început observat că aceste definiţii sunt îndependente 

"faţă de o transformare. omografică: sau o transformare prin polare 

“reciproce. Pentru transformărea omografică este evident, căci acea- 

istă . transformare ! conservă rapoartele anarmonice. In particular, 

-orice transformare omografică care nu schimbă absolutul, lasă ne- 

„schimbate definițiile precedente. Pentru transformarea prin polare 

reciproce, să observăm că punctele M. şi M“ sunt înlocuite cu pla- 

nele p și pf; punctele A şi B ale absolutului vor îi înlocuite ' prin 

-două plane tangente la noul absolut și care tree prin intersecţia 

planelor p şi p'. Formula care dă, distanțele va. fi înlocuită prin 

„aceea care dă unghiurilă şi reciproc. Mai rămâne, numai de schim- 

„bat. constantele C şi C'. In ce priveşte formula. care dă unghiul a 

două: drepte, nu trebue schimbat nimic; dreptele d şi d' vor fi 

înlocuite cu polarele lor reciproce şi cele două drepte a şi b prin 

alte două -drepte- polarele lor zeciproce ş. „constanta. Cc trebue, deci 

„conservată, - a Rae 

AI. 10; Pentru a câlcula elementele acfinite mai sus, „să con- 

„siderăm ecuaţia 'punctuală f(x y,zt)=0 a 'cuadricei.absolut:! Insem- 

: 382*
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nând 'cu (x,y,z), (x,y „24)  coordonătele * omogene. ale punctelor. M şi M', acelea ale punctelor de „intersecţie ale. dreptei MM cu cuadrica, 
e PR = “ee, y-Fay, z az, i-ar, e 

corespund valorilor lui A date de ecuaţia 

O reveni prog Afar rcoa- =0, 
i Expresiunea 27. - af op pi 

E ler Yăptegatta 
simetrică în raport cu variabilele x şi X, o vom nota- -0, pentru: prescurtare, cu f(x|x”) şi prin (MM” ) când voim a pune în evidenţă. punctele iar nu coordonatele, ra următoarele identități 

) Fatha Jora) f co cete (2le)-haf a ln. 
„Raportul anarmonie R= al celor două punete M, M' și al 

„celor. unde dreapta MN tae cuadrica, avână în vedere ecuaţia (8), ” „eşte determinat de formula | 

(10) (ERP (A-FA2_ fat) Cara AR O APO) CAI) (Mar) "Din această expresiune, se vede că raportul anarmonie are două valori inverse una alteia, ceea ce era evident, căci se pot. schimba cele două puncte unde dreapta MM' tae absolutul. 
Dacă scriem constanta C din ecuaţia 6) sub forma Zi, această. 'relație doine 

      

OD „Fota 
„de unde. | | 

Rog 

MAE 
MM” Mr a Mr ep e E pei up ari R+2 E De 

, 
N 

i 4 4 e cos MM! (RFI fetala) (MM 5) E AR fai fii 2) OIM) OM), ar ocagtut a Flo) f (ao lee")- fe(cojae”) = (MMD(M'M')-(MMO2, fezi Fi) (MM) MM) -Inlocuină în această ultimă formulă pe XP cu x-+dx,  
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Y-FĂy,o-. şi ţinând seamă că raportul dintre are şi sinuisul său tinde 
către 1 când arcul tinde către zero,. 

are MM! - 
. he : - 

"sin MAL Te 

:se obţine elementul de arc, ds, al spaţiului şi care este dat PE NE 

(18) Pb) 
a Flxlx) a 

20. Pentru a determina unghiul a două plane şi şi p!, să luăm 
„baza formată de cele două plane tangente la absolut ce tree prin, 
intersecţia lor. Fie 

  

cp(z,ve,p)=0 

ecuaţia tangenţială a absolutului, Întrebuinţând: notația i 
. _ „29 „2 a , a 1 Di 

aluzii uzi ratata, e 
QR _ ga ulu') 

AR pluh) (ul GE Aa 
unde R!' este raportul anarmonie al planelor pu, p! 'şi celor două 
plane tangente la absolut duse prin intersecţia lor. In cazul de faţă 
"luăm pentru constanta C! valoarea: 2i şi avem 

-avem formula 

(14) Zina =, 
de uude E a 

(5 costepr= ue) — leu pu) pl) (enhup) : 
„80, Pentru a calcula unghiul a două drepte concurente, vom 

lua ca bază cele două tangente duse din punctul lor de intersecţie 
Şi în planul lor, la absolut. Fie A punctul de intersecţie al drep- 

„telor d şi d' şi B și C două puncte luate arbitrar pe drepte. Ra- 
portul anarmonic al celor două drepte și al tangentelor duse din 
A la absolut în planul lor, este evident egal cu raportul anarmonie 

al punctelor B,C şi al celor două puncte unde dreapta BC tae co- 
nul cu vârful A circumscris absolutului. Pentru a. calcula acest ra- 
port, vom aplica formula (10), substituind absolutului conul circum- 

scris. Intrebuinţând notaţiile precedente, ecuaţia conului este | 

(AAN) —(Am)P=0, 
şi. aplicând formula (10), avem 40) | 

U+RR - S_ [(A A)(BC)—(AB)(AC)P 

(6) Cai =costd = aa) CDI aANCO 00.
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.19. Diferitele cazuri particulare. ale Geometrii Cayleyene. 
Geometria Cayleyană cuprinde ca un caz limită Geometria Eu-: 
clidiană. Pentru a vedea diferitele Geometrii ce decurg din-Geo- 
metria Cayleyană, să luăm forme diferite pentru absolut. | 

Dacă această cuadrică este imaginară, elementele care ne- dau bazele în cele trei determinări metrice. (distanța a două puncte, unghiul a două plane, unghiul a două drepte concurente) vor fi, totdeauna. imaginar conjugate. Deci (No. 17) cele trei rapoarte: R, K', R” sunt imaginare cu modulul egal cu 1. După formula (14), la care se adaugă următoarea 

| D (7) ÎN LI A e =R%, 

unghiurile a două plane reale sau a două drepte concurente reale. vor fi totdeauna reale. Pentru ca distanța a două puncte reale să fie totdeauna reală, trebus va și constanta / să fie reală, pe care: o vom înlocui-o cu R. Distanţa a două puncte e dată de 
g MM (MA) 

V(OMDGiM) 
Să. observăm că în toate aceste definiţiuni este o nesiguranţă ; cele trei elemente nu au semnul bine determinat și sunt cunos- cute afară de un multiplu de z pentru unghiuri, sau zR dacă este vorba de distanţe. Aceasta nu e de mirare, căci o nedeterminare analoagă se prezintă pentru unghiuri in Geometria ordinară şi de. asemenea pentru distanţe în Geometria sferică. E : Să presupunem acum că absolutul este o cuadrică reală. Fie. mai întâi că această cuadrică este o suprafață riglată, Atunci, în ori- care regiune ne-am așeza, dreptele care tree printrun punct M, sunt de două feluri; unele sunt exterioare conului cireumseris cu vârful M, și care nu întâlnesc suprafața, altele care o vor tăia. Pentru cele dintâi, raportul anarmonie R. format cu punctul M şi un punct infinit vecin al dreptei .va fi o cantitate imaginară cu modulul egal cu 1; pentru celelalte, acesi raport este egal și po- zitiv. Deci, oricare ar fi valoarea dată constantei 4 în (11), vor fi. puncte reale vecine de M, pentru care distanța va putea să fie reală, iar altele pentru care va fi imaginară. Aceleași concluziuni au loc și pentru unghiuri. Acest caz nu corespunde la nici o rea- litațe practică, deci nu-l vom considera în cele ce urmează. Dacă absoiutul este o cuadrică reală: convexă şi suntem în, exteriorul acestei suprafeţe, atunci prin fiecare punct vor trece: drepte care tae suprafaţa, altele care nu o vor tăia. Vom înlătura. 

co 
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şi acest caz ca şi pe precedentul pentru aceleaşi motive. Dar, dacă 
suntem în interiorul acestei suprafeţe, orice dreaptă a acestei re- 
giuni tae absolutul în două puneie; raportul R(M,M'A,B) este tot- 
deauna real pozitiv. După formula (11), pentru ca distanţa să fie 
reală, va fi de ajuns ă lua pentru 7; o imaginară. pură de forma Ri; 

cost — (MM) . ap AL (MM) 

. Bi VODA) E VONDQIN) 
Atunci distanța a două puncte nu va avea de cât două valori egale: 
şi. de semne contrarii, Nu'e tot așa pentru unghiuri, date de tor-, 
mulele (14), (17), căci planele tangente şi tangentele care servese 
de bază în aceste măsurări nu sunt totdezuna imaginar conjugate. 
Dacă dreapta de intersecţie a două plane reale tae absolutul, for- 
mulele ne dau pentru unghiul acestor plane 'o valoare reală: Dacă. 
numim spaţiu accesibil acela care este în interiorul absolutului și 
spaţiu neaccesibil acela care este exterior, acest prim caz este 

acela unde cele două plane au puncte comune în spaţiul accesibil. 
Dacă, din contră, toate punctele comune ale celor două plane sunt 

în spaţiul neaccesibil, nu mai putem vorbi de unghiul lor care este 

imaginar. De asemenea, două drepte care se tae formează un 

unghi real, dacă punctul lor de intersecţie este în spaţiul accesibil. 

In rezumat, vom studia două ipoteze; una, în care absolutul 

este o suprafață imaginară, cuprinzând toate punctele reale şi care - 

a fost introdusă în ştiinţă de Riemann; Geometria corespunzătoare 

se zice Ricmanniană . sau. eliptică. Alta, în care absolutul este o 

suprațață conveză (cum ste sfera), unde se consideră numai re- 

giuneu spațiului înterioară acestei suprafețe ; această Geometrie este, 

după cum a arătat F. Kleinţi), aceea la care au tost conduși 

Lobatschewsky, Bolyai, Gauss şi se zice Geometrie Lobatschefskyană. 

sau iperbolică. m | 

Să arătăm acum că Geometria clasică este un caz limită al 

Geometrii Cayleyene, presupunând că. absolutul se turtește nemăr- 

ginit şi se reduce la cercul imaginar de la infinit. In adevăr, să 

luăm pentru absolut sfera reprezentată în coordonate rectangulare 

omogene de ecuaţia 

  

XA Pre2R22=0. | 

Considerând două puncte M(x,yz,), M'(xya't') şi luând pentru 

- constanta k valoarea R, formula (12) ne uă pentru distanţă 

MM XX yy' za 4-R2 a 

OR ȚXZPy2Pz2pRE Vx2 + y2-pz24-R2 

(*) Sur la Geometrie dite non euclidiene: (Bulletin - des Sciences mathe- 

matiques et asironomiques, le serie, t. 11. 1871, p. 341). | | 
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Când . sfera .se reduce la cercul de la infinit, Eco, Dezvoltând - a „1 expresia precedentă după puterile lui FR? avem 

192. 1 1 CĂ i , [ 
1 pRaAINI Pra) m legea FOR plat. 
Comparând dezvoltările ambilor membrii, obținem ca limită a lui / MM, | | | | „] = „ MN2=(0—xP2+-(y—y(z—ap, A | ; care este 'expresia cunoscută a distanței a două puncte în coordo- , nate rectangulare, 

i ; „Pentru a vedea ce devin unghiurile, să considerăm unghiul a 

i 

două plane. Ecuația, tangențială a sferei fiind U2-f V2.4-102-p 

      

R2> unghiul V a două plane este dat de formula, . | 
. r 

| aa oval Î4 
cosV= 

= , 

  

2. mp ? ' 7 p'2 
U2--V2--2024- RZ || 42-+v2-++w + az 

care se reduce, când -R >, la expresia cunoscută din Geometria, . euclidiană. „- | 
20. Discuţia formulei care dă distanţa a două puncte. Con- siderând formula distanței . . a 

cosa MM — (MM) La MM' (Ry | 
F (MM) MM) , Zi logR(M „MA,B), Cosi —— — | 

MM = 
AR 

se vede că MM” este o funcţiune multiformă şi toate valorile sale se exprimă cu una din ele cu formula * | | o MM'= + 8okuzk, 
n fiind un întreg pozitiv sâu negativ. - ” Relaţia (MM')=0, care se obține egalând cu zero numărăto- rul primei expresii, arată că punctul M' este în planul tangent în M'la absolut; iar (MM)=0, -(01'M%)=0 exprimă că M sau M” sunt 

monic să fie egal cu ], adică M să coincidă cu M", sau A cuB. Deci, dacă M şi: M' sunt distincte, distanța este nulă: dacă dreapta care le uneşte este tangentă la absolut. Dacă punctele M şi M?.  
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sunt reale, cele două ipoteze pe care le-am făcut” nu' vor “putea: să. 
se prezinte în nici una din cele două Geometrii” considerate, Rie- 
manniană şi Lobatsehefskiană. - 

Pentru ca distanța MM! să fie infinită, trebue câ raportul an-' 
armonie R(M,M',A,B) să fie nul sau infinit, adică unul din punete 
să fie pe absolut. Când M şi M' sunt .reale, această ipoteză se 
prezință numai în Geometria Lobatschefskiană ; M şi M' fina “în 
interiorul absolutului, distanţa lor este reală, şi creşte nemărginit 
dacă unul din puncte se apropie. de “absolut, 

„Când cele două puncte N, M' sunt conjugate în raport cu ab- 
:solutul, avem 

Rai, A, A,B)= —, ATi = ZE mt, 

n fiind întreg. Deci, este tot una a zice că două “puncte sunt  con- 

- jugate sau 'că una din: valorile distanţei lor este egală cu £ —-- Cu 

alte cuvinte, locul punctelor a căror distanță de un punet N este 

zi este plana conjugat al lui M. In Geometria Lobaisehelslegană,, ” 
e e ab ; 

acest loc nu există; pentrucă Z este imaginar .Și: planul polar, a 

unui punct din interior este cu totul în afară de absolut. 
Din cele expuse nai sus se pot vedea oarecare particularităţi 

delative la suprafeţele care joacă în Geometria: Cayleyană acelaş 
rol ca şi sfera, adică acelea care sunt locul punctelor la o distanţă 
dată de un punct dat. Dacă A este un punct dat,.pe care-l vom 

numi centrul sferei Cayleyene, ecuaţia acestei sfere este, după 

formula (12), " 

(AMp= cos? = * (AA)(MA). 

„Această este « 0 cuadrică înscrisă ta absolut dealungul planului polar 

-al centrului A. ; 

21. Propoziţiuni relative la unghiuri. De oarece se poate 

rece de la plane la puncte prin metoda polarelor reciproce, con- 

'eluziunile precedente se pot transporta la plane, şi deci şi la drepte, 

dacă trecem de la Geometria în: spaţiu la cea plană. Astfel, valo- 

zile unghiului a două plane, 'sau'a două drepte concurente, sunt 

date de formula A . ă 

- | + Vo-tnr. Ea : 

Acest. unghi. devine nedeterminat,- dacă, unul din plane sau una din 

«drepte atinge absolutul, celalt trecând prin punctul său de contact.
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Unghiul. devine infinit, dacă unul din plane sau una din drepte este. 
tangentă .la absolut.: Acest unghi este nul dacă cele două plane se. 
tae după o tangentă la absolut, sau dacă -cele două drepte sunt, 
într'un .plan tangent. la aceustă Suprafaţă, sau se tae în unul din 
punctele sale. . 

Unghiul devine .egal cu.7 dacă cele două plane sunt conju-. 
gate, sau dăcă cele două drepte sunt conjugate, Două plane sunt. 
conjugate când unul oricare din ele conţine polul celuilalt. Vom 
zice în acest caz că sunt perpendiculare. De asemenea, două drepte 
sunt conjugate, când una oricare din ele întâlnește polara celei- 
lalte ; înțelegând prin două drepte polare, două drepte astfel ca. 
planele polare ale tuturor „punctelor. uneia din drepte să treacă 
prin cealaltă și reciproc. Se mai știe că polara unei drepte esta 
linia care unește punctele de contact a absolutului cu cele două: 
plane tângente la absolut duse prin prima dreaptă. Aşa fiind, atunci: 
există pe fiecare din cele două drepte conjugate un punct al cărui 
plan polar trece prin cealaltă. Când două drepte care se tae sunt: 

" conjugate, vom zice de asemenea că sunt perpendiculare. 
Se zice că o dreaptă d este perpendiculară pe un. plan (P); 

când ea trece prin polul planului. . Atunci ea va fi evident perpen-; diculară pe toate dreptele care tree prin piciorul său pe:plan, căci 
aceste drepte întâlnese toate polara dreptei d situată în planul (P).: 

Printr'un punct oarecare M se. poate duce totdeauna o per-.. pendiculară la un plan (P). Pentru aceasta, vom uni punctul M cu. polul planului (P), astfel că dacă M coincide cu polul, toate drep- tele duse prin M vor fi perpendiculare pe planul (P). Afară de, acest caz excepţional, perpendiculara este unică, E 
Printr'un punct M se poate .duce un plan perpendicular la o. dreaptă d şi numai unul singur, afară numai dacă M nu este pe polara d' a lui d, în care caz toate planele duse prin d! vor fi ă perpendiculare pe d. In adevăr, toate planele perpendiculare pe d trebue să aibă polul lor pe d; ele trec deci prin polara .d! a lui d. Deci, dacă M nu este pe această polară, este un sihgur plan: perpendicular, determinat de M şi d. i "Două plane distinete (P) şi (P') au totdeauna o perpendicu- lară comună, care trece prin polurile celor două plane. : “Când o dreaptă d este perpendiculară pe un plan (P), orice plan (P”) trecând prin această dreaptă este perpendicular pe pla= nul (P). In adevăr, polara lui d se găseşte în plinul (P) și deci şi. polul planului -(P”) este în planul (P). | Si „2 

o
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Unghiul unei drepte cu un plan: este. complimentul unghiului: 
pe care îl face dreapta 'cu: perpendiculara: pe plan dusă, prin: pi-: 

ciorul său pe plan. ie 
22. Relaţiuni între elementele reale în Geomeieia Riema-. 

niană şi Lobatschew skyană. In Geometria Riemaniană, unde abso-- 
lutul este imaginar, distanţa a două puncte reale nu.poate fi nici, 
odată infinită, întocmai ca în Geometria sferică. 

In Geometria Lobatschewskyană, unde absolutul: este o su-. 
prafaţă convexă, .și. unde se consideră numai punct interioare,. 
distanța a. două puncte devine infinită, când unul . din. puncte . se. 
apropie de absolut. Așa fiind, un punet nu poate să iasă afară, 
din absolut, fără ca' distanța sa la toate punctele situate în inte 
riorul suprafeţei să. dâvie infinită. Pentru. acest motiv. spaţiul ex-: 
terior absolutului a: fost numit neaccesibil;.. - 

Să ne închipuim în Geometria: Riemaniană: un punct a și o: 
dreaptă d. Distanţa punctului M la, orice „punct - «al dreptei d fiind 
finită, nu se mai poate vorbi de noțiunea. de “paralelă în această. 
Geometrie, unde această noțiune a dispărut ca şi în Geometria. 

sferică. a] 

Dacă absolutul este o. suprafaţă convexă, “cela două puncte: 
p şi p' unde 'dreapta d, luată în spaţiul accesibil, 'ta6 absolutul, 
vor fi la o distanţă infinită de “punctul M. Deci,. în Geometria Lo-. 

batsehewskyană sunt'două paralele la o dreaptă, sau, mai clar, se: 
poate face să treacă prin punctul M două serii de drepte; .unele,. 
cuprinse în unghiul pMp', care întâlnesc d în spaţiul accesibil; 
altele, cuprinse în unghiul suplimentar, întâlnind porţiunea dreptei. 

d situată în spaţiul neavcesibil, considerând acest spaţiu neaccesi-: 
bil ca neexistent, ele nu întâlnesc dreapta: d. - 

Trecând acum .la perpendicularele la un plan (P), se „vede: 

că în Geometria Riemaniână, două. "perpendiculare la acest plan se 

" întâlnese totdeauna * întrun punct real, polul acestui plan: In Geo-- 

metria Lobatschewskyană; dacă plainul (P) tae absolutul, toate per- 

pendicularele pe: acest: plan trec prin polul” său; :care este în spa- 

iul 'neaceesibil” şi trebue deci considerate că nu se întâlnesc. Deci, 

în Geometria Riemaniană,. două perpendiculare la un plan se în- 

tâlneze. totdeauna; din contră, în Geometria. Lobatschewskyană,, 

două perpendiculare pe un plan în spaţiul accesibil, nu se întâl-. 

nese pici odată, iar printr'un punct al acestui spaţiu s se duce nu- 

mai o. perpendiculară pe plan. e 

„„.* „Să .considerăm în fine planele: duse printe” un punct. M per- 

pendiculare pe-o dreaptă: d, plane care: trebne să .conţie polara d!
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a “lui d. Aceste plane pot fi: nedeterminate în Geomtria Riema- 
Tiiană dacă M este pe d'; ele nu vor fi nici odată. nedeterminate 
în Geometria Lobatschewskyană. pa 
” 28. Propoziţiuni relative la două drepte care nu se tae, Vom stabili mai întâi că există în general două drepte care să în- tâlnească patru drepte date. Insemnând cu 

Purta aviz + Di. P;=ujz+ w, Yy Hoiz-k-pi, | 
fie P:=0, P;=0 ecuaţiile dreptelor D,, 1=1,9,3,4. .0 dreaptă A ce 
se sprijină pe D; şi Dz este la. intersecţia a două plane oarecare 
(18) e PAFAP!=0, PatpPp=0, 
ce trec prin: D, şi D2, A:şi i fiind variabili. Pentru ca această dreaptă să întâlnească și pe Da, trebue ca să'avem un: sistem de valori pentru z, y, z, care să, verifice ecuaţiile - 

„ PrkAb,=0, Pz--uP4=0, P3=0, P/=0, 
Eliminând pe z, , z între aceste ecuaţii, urmează 

atu, vtiv, 20-A, pitipi 

vaita othz. tort, patup, |_ i ru =0, - | U3 3: 203 P3 

de unde | a 
(19) a pân gA-tru-+s==0.. | 
Seriind că. aceeaş dreaptă A se. sprijină şi pe D,, avem 
(20) | "ppg'A+r'p+s'=0. 
Ecuațiile (19) și (20) ne' dau valorile lui A Şi p corespunzătoare dreptei A, (18), care întâlnește dreptele Di, D2, Da, Da. Inmulţind în (19) şi (20) eu P şi cu —p, adunând, avem | 

(Paza )t(or=prphp's=ps=0, de unde se dequce valoarea lui A, pe care întroducând-o în (9), avem 0 ecuaţie 'de gradul al doilea în pu, care ne dă două valori pentru p şi deci,. în general, sunt două drepte (18) care să se re- zeme pe patru drepte date. 
Fie d și d, două drepte şi 3 şi 5, areptele lor polare. Am văzut că orice dreaptă perpendiculară pe d, de ex., trebue să în- tâlnească pe 3. Deci, perpendicularele comune lui d și d, trebue să întâlnească 3 “şi Î.. Dar, am văzut.eă există, în general, două  
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drepte. care să întâlnească. patru drepte date. Deci, dovă drepte 
admit,-în general, două perpendiculare comune p şi p,. Cele două 
-perpendiculare comune, astfel obţinute, sunt polare una celeilalte,. 
In adevăr, dreapta p întâlnind pe d, du, , 6, polara sa trebue să 
întâlnească pe 5, â,, d, di, deci trebue să se confunde cu De 

Dacă cele patru drepte 4,5, în d sunt generatoarele de ace-. 
laş sistem -ale unui iperboloid, ele: sunt întâlnite de toâte ge- 
neratoarele celuilalt sistem și. deci problema admite .o :infinitate- 
de soluţii, -. 

„Dacă, absolutul este o , suprafață convexă și dacă se consideră. 
porțiunile dreptelor d şi d, care sunt în spaţiul accesibil, se va 
vedea că au o singură perpendiculară comună, căci una din aceste. 
perpendiculare comune va tăia cele două drepte în spaţiul acce-- 
sibil, cealaltă, care este polara primei, va fi în întregime în spaţiul. 
neaccesibil. 

24. Distanţa de la un punct la un plan și lao dreaptă, 
Distanţa de la un punct la un plan va fi distanţa de la punct la, 
piciorul perpendicularei coborâte din acest punct pe plan; ea este 

complimentul afară de a distanţei punctului la polul planului în. 

raport cu absolutul. 
De asemenea, dintr'un punct oarecare M, se poate, în gene- 

ral, coborâ o singură perpendiculară pe o dreaptă d. Aceasta este 
dreapta ce trece prin M şi întâlneşte deodată pe d,şi: polara sa 3.. 
Distanţa de la M la dreaptă. va fi aceea de la acest punct la pi- 

ciorul perpendicularei ; este complimentul afară de n a distanţei: 

aceluiaș punct la polara, 5. Deci, locul punctelor la o egală depăr-. 

tare de o dreaptă d va fi de asemenea locul punctelor la o de-- 
părtare constantă de polara sa 3. 

Se poate obţine acest rezultat și pe cale analitică, Fie A, B 
punctele unde dreapta d tae absolutul. Polara 5 a lui d este la. 
intersecţia plânelor polare a punctelor A și B în raport cu abso- 

- lutul, care sunt planele 'tangente în'A și B lă absolut. C şi D fiind. 
punctele unde 5 tae absolutul, urmează că AC, AD și BC,BD sunt. 

cele două. generatoare ale absolutului ce trec respectiv prin A şi B, 

care 'sunt situate în planele tangente în A şi.B, aceste plane tan-- 
gente fiind determinate de AC, AD şi BC, BD. Deci cele patru drepte: 
AC, AD.BC,BD sunt generatoarele absolutului. Dacă se ia tetra-. 
edrul ABCD ca tetraedru de referință, coaţia absolutului este de: 
forma A E 
e - ay-bzi=0,
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“dreapta, d fiind: reprezentată de cuaţiile x= 0, y=0, :iar dreapta 
:5 de: ecuaţiile 2=0, 1=0. Fie X0;Jorzto coordonatele unui „punct M, 

- “Perpendiculara pe d,'trecând prin acest: „punct, trebuind: să întâl- - 
* 

Mească pe d Şi 0 are “ecuaţiile IN | 

| xy0— 9x00, ztp—t2,=0," i 

:Coordonatele piciorului P al acestei perpendiculare verifică ecuaţiile 
*-dreptei:d şi „perpendicularei şi sunt 

x=0, y= =0, z=a, ta 

“Deci, „distanţa, MP, care “este prin definiţie. distanţa la dreapta d, 
sare o expresie dată de formula (2) 

n So MP Vzoto . 
Pa 

     
i. Toata” 
-de unde 
MP 0 Yo 
AN PR O A > rap 

“aşa dă “locul puneteloi la o distanţă: dată de o dreaptă d (și prin 
surmare şi de polara;sa 5) este cuadriea definită de ecuaţia 

D 2 
Sp = const 

o. | E Bt, a , 

| “Această. cuaărică poate fi definită ca tăind absolutul după un pairu- 
-later- strâmb «format de -cele - patru generatoară rectilinii care trec 
“prin punctele ' de- intersecţie ale dreptei cu -absolutul. 

95. Formule. relative la. curbe, și. suprafeţe. .1.. Unghiul a 
„două curbe &are se ta întrun punet.va fi acela al. tangenitelor în 
acel. punct. Pentru, a-l: calcula, să; aplicăm formula” (6) (No: 18). 
"laseinând cu xyz coordonatelg pânctului A “comun celor două 
„curbe, prin d,şi 5 caracteristicile” relative la deplăsările pe, „curbele 
a căror unghi : vreri să-l măsurăm, atunci, „&6ordonatele punctelor 
“B şi C pe 'acâsie'- curbe, infinit” vecine de; 4 sânt XP. +a), 
Zid, t+dt;. X+âx, y+3y, z-Fâz,- et | 

- “Unghiul V al, celor “două curbe; este, dat de foriniulă (6), : îsi: a... aa 

  
    

  

(0 inv Fa) fix ir fead_ 
[Tisa Ldx)- fe ! dx)]l (x (ex 18x)- rel 2) 

“Cunpălg sunt: oitâgonals când: iV= 90,- “adică -î i | Pe 
d se setari POT) FA 39-2F60162) fe 183), £ a lia “ Pater da unghiului celor două curbe o interoretare; simplă i în modul următor. Pentru aceastaț'să“luăm forma cuadratică ds2, de- 

î  



“finită de formula 

-ds2= = Sase xx [3 k= 18, -. n) 

“unde coeficienţii Qip sunt “funcțiuni oarecare de XX .. X satisfăcână 
la condiţia ai ==api. Forma se poate scrie 

(22) | „ds Pang. sot dara 

Făcând sehimbarea de variabile oaszcare, substituind în locul lui 
X: funcțiunea y; de aceste variabile, vom avea 

ds2= Sai dxi AX = SSbiz dy; dyhe 

„Considerând. două sisteme de „diferenţiale,. se vede că -vom avea 

Sai dxi DX = Sb dy; Oy 

Inlocuind în relaţia precedentă pe dă; cu dxrt+-Adx, ceeace con- 
-duce a înlocui pe dy; prin dyit- Ayn: egalând . coeficienţii lui A:-din 
ambii membri, avem 

j Sai 5x; BX = SED &yi pr. 

De aci urmează că unghiul 6 definit de relaţia 

Sai dxi dx 
VS aie dx; dXu / Vai BX: BX 

este un invariant. Acesta se zice unghiul a: două direcţii definite 
de caracteristicele d şi 5, relative la forma cuadratică (22). Câna 
-această formă este definită, adică ea se poate descompune într'o 
sumă, de pătrate toate de acelaş semn, $ este real. 

Se..vede că. unghiul nu .se schimbă când inmulţim sau împăr- 
“im, prin aceeaş: funcţiune de altminterea oarecare de variabile, 

pe toţi coeficienţii formei cuadratice. Revenind la formula (21), se 
“poate. zice că, unghiul V a .două direcţii, definit de această 
formulă, este unghiul acestor două direcţii, evaluat în raport 
cu 'forma cuadratică (13), care dă elementul linear: în” spaţiul 

„"Cayleyan.. 
II: Dacă g(u,, 10,5) 0 este ecuaţia tangenţială omogenă a absolutului, 

“unghiul a două plane este determinat de formula (15) (No. 18). Considerând 

'două suprafeţe reprezentate de ecuaţiile omogene 

.  Fley,z0= 0, Fay, = 0, 

i “ecuaţiile plarielor tangenie put | 
2E 

x ue: 3 .— 

„Pentru a găși unghiul celor două sipratețe “într” să din punctele lor co- 

“mune: vom 'aplica'formula (15) la aceste două plane, uridă 1,5,w:p şi wo pă d 
F F 

:sunt respectiv E. .. Dara oz i 

  cos = 
  

N
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III. Fie n 
fecy, 2. =A2--Ay9--A'22--2Byz--2B'acr-2B'aey-4-2Cat-3C'yt-+9C"at+DE=0: 
ecuaţia punctuală a absolutului, Ecuația sa tangenţială se obine scriind: 
ecuaţiile E "ap . 

— SL = „ 71 j==4 Ă , Z dar Asz-1-B >+B zCi=u, 

“10 — Bora! >4-Berc =, 
23) ip 209 

1 Of _ B'2-4-By+A's+C"i=w, 

=Ca-tC” yFC"z+Di=p, 
„ce determină polul unui “ran (a,0,0,p); se exprimă apoi că acest pol este în plan, de unde se obține relaţia 

wl
= 

wl
 

î
i
 

(24) e ut-oy-hwoz-tpi=0, 
__şi Apoi se elimină a, W, 2, 4 între ecuaţiile (23), (24). Punând , 

LA B” B C | E: 
| B' A' B ..C |. 
H= B* B A» Cc” Lă 

C C' Cc” D 
primul membru al. acestei ecuaţii tangenjiale a absolutului este 

A B"B'C ui | | 
a B'"A'B Co» : i Ioop)=— B'B A'C"w |= i 

” | C CCD p 
au p O 

. H . 
. 

(Sie pr Que. răi) 
| De oarece coordonatele sunt omogene şi sunt cunoscute afară de un factor constant, să presupunem că am ales factorul de „proporţionalitate , astfel Încât între coordonatele z, » zi ale unui punct « care nu este pe abso- , lut să avem a | . - 

(25) ” E Rova. 

De asemenea, ecuația tangenjială a absolutului fiind (0,0,10,p)=0, se poate * alege factorul de Proporţionalitate astiel că între . coordonatele : “tangenţiale 4,2,10,p, ale unui plan netangent la absolut să avem relaţia cepe 

o guma ps J o 
In aceste condițiuni, formulele date pentru elemcitul linear, unghiul a a două curbe se simplifică, ap adevi, | Siezentiind (25), avem 

, ȘI as 2 Saya Laz 8 2, 2, di=0, 
| expresiunile pe care Cei at cu Reiaa neba): sunt nule, iar din (3) avem 

(26) | „td; n i:  
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Unghiul V a două curbe, dat de (21), e dat de formula 

(22) dssscosV=fţda]sz), 
iar condiţia de ortogonalitate este f(dzlar)=0, sau! 

(Ady+B"2y+4-B'dz--Cdt)sr4-(Brdz-+-A'2y-+Băz+-C'403y+ 
(B'dz+-Bdy-ţ-A”'d2-+C"di)azH(Cdz--C'ay--Cd2+-Darst=0, 

IV. Pentru a determina normala la suprafața definită de ecuaţia 
F(2,y,2,6)=—0, să observăm că pentru orice deplasare care se efectuează ple- 
când de la punctul (,xy,2t) pe suprafaţă, avem . 

(28) | E az O ay QE ae-ţ-QEar=0, 

Considerând deplasarea dz, dy, dz, di pentru care avem 

Ada-B"dy-+-B'dz+-Car=0E , 

| B“dr+-A'dy-+Bdz+ Cage , 

B'dz+Bd y--Andz-Crat=Qe , 

Căz-+ Crăy--Crdz+-Dat=0 , 

relaţia (28) devine - 

, (Adz4+B''2y+B'dz4+ Cd. =—0, 

care este tocmai f(dz|âr)==0, ceea ce probează că deplasarea (d, dy, dz, di) 

este perpe':diculară pe toate deplasările (âr, 3y, 52,84) care se pot face pe 

suprafaţă. Această deplasare” are loc deci dealungul normalei la suprafata 

F(x, y,z,t)=0 şi deci ecuaţiile precedente definesc direcţiunea normalei la 

suprafaţa F(r,y,z,t)=0. | | 

V. Să presupunem că am raportat absolutul la un tetraedru coniugat 

luat ca tetraedru de referință. Ecuația punctuală a absolutului in coordonate 

tetraedrice este - 

Ay zi) aaa 3P-kaaz-kast2=0, 
iar în Coordonate tangenţiale, : 

UZ 022 pe 
| pupe ai aa Pr —=0, 

Un punct care nu este pe absolut are coordonate 4, y,zt, ce ve” 

ritică relația Aa 

„m-a, P-hrasz-rab=l, 

-Un plan ce nu este tangent la absolut are coordonatele tangeniala u, v, w,p, 

verificând relaţia . 

, 22 pe 
(29) hr 

- Elementul linear (26) este dat de 

Ci apdr2-tasdpP-rasd-rașde. 

N. Abramescu., — Lecjiuni de Geometria Analitică "3
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Unghiul V a două curbe (dz,...), (5,z...); este dat de (27), 

” a, dzăx-t-a,dy5yha,dz5z-kaşdist 
BV adz?-rady'-Fasdz-pasdt Vas525-Faa 2 a,522-Faşat? 

Unghiul V a două suprafețe F(r,y,z,t)=0, F(r,y,2,6)==0 este dat de formula (15) 

cosV= 

    

aa e e pp! 
osV (ua, da + a, + a, 

Cc = Îi , ? / Vgtuhogtu le) Voaevzo,p)gae vw pi) 
oF OF, unde Mo Use. Sănt respevtiv Dai ee: Observând (29), avem 

y=L8E2F, „1 9F8F, , L2FQF, 1 EG, cos “az Oe Ta Oy 29 uz 02: | să a 

VI. In cazul când ecuaţia absolutuiui in coordonate carteziene 
este /(z,y,z,t)=—22-+y2-- 22-+12==0, elementul “linear e dat de for- 
mula. (13) 

Of , 8f af 2 
dş2 Az,y.z, L) Adz,dy, dz,0) mai [-zL or 79 -Fz 3.) 
IF = 

) 

  

  

  

a F2(,y,2,1) 
ds2 _ (22+ 2-22 h2)(da2-4- dy2+ d22)—(xdz-—+ ydy-k-zd2h 2 > (22-F- p2-Pz2-Fr2)2 ' 

Sti d lcd pda (yde-zdy)2-H (edi) ds2— 
- .   1 2 

+ eetorraa) 
Când k=R, avem Geometria Riemanniană ; când 4=R:, avem “Geometria Lobatschevskyană; când &-xo, avem ds2 = da? + dy? d, Geometria Euclidiană. 

Beplasările Cayleyene. 

26. Generalităţi. 1. Am văzut că în Geometria Euclidiană studiul deplusărilor se reduce la acela al transformărilor omografice "care conservă unghiurile şi distanțele. Şi în Geomeliria Cayleyană sunt astfel de transformări şi Sophus Lie a arătat că Geometria Cayleyană este singura care are aceeaș proprietate ca şi Geometria „Euelidiariă şi anume, deplasările Cayleyene depind de Șase pa- _rametri. 
! Vom numi deplasare Cayleyană orice transformare punctuală care conservă distanţele. Ținând seamă de definițiile distanțelor Cayleyene, acestea sunt transformări omografice căci conservă ra-  
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:această cuadrică în ea însăşi. "Transformarea „omografică trebue 
-deci să înlocuiască ecuaţia absolutului cu o ecuaţie proporţională. 
:Se poate chiar face ca noua ecuaţie să fie identică cu prima, căci 
=se pot înmulţi cu o constantă :arbitrară toți - coeficienţii unei sub- 
-stituţii omografice. Trebue deci a găsi acele substituţii lineare, care 
transformă o formă cuadratică în ea însăşi. Să considerăm o formă - 
-euadratică omogenă de n variabile, fler, sa) şi fie 

zi = Sei 1=172, -.. 723 k=19, as. n 
k PE 

*substituţia căutată, care face să avem | 

Flozistez «+ 25) = F(y ya «+ Yn). 
“Scriind că forma cuadratică (pa: Ya), obţinută cu substituția 

“considerată, are coeficienţii -egali cu ai formei f(y+, .. 7 vom ob- 

fine nt 

;ține ian 1) 

-cu trei dimensiuni, unde numărul variabilelor este p==4, urmează ” 
-că depinde de șase parametri. 

Se obţine această soluţie aducând forma f la o sumă de 
pătrate. Considerând Hessianul formei f(2r,%2, ... %n), adică deter- 
iminatul 

relaţii între cele .n2 constante ai; deci soluţia con- 

arbitrare, 'iar în cazul -Geometrii Cayleyene în spaţiul 

Ca MIC Aa 
222  Ozi0z2 Ozi0zn 

Of OF. A 
Ozn07 Ozn0xa az: 

se ştie că după substituţia lineară, el se reproduce înmulțit cu: 

:pătratul determinantului substituţiei (modulului de transformare). 

"Deci, dacă forma rămâne neschimbată, trebue ca determinantul 

-substituţiei să aibă pătratul său egal cu 1. Vom avea deci două 

“feluri de substituţii lineare; pentru unele determinantul va fi—l, 

pentru celelalte 4-1. 

In cazul Geometrii Cayleyene, unde f depinde. de patru va- 

ziabile, soluţia cea mai simplă de care avem nevoe va fi obţinută. 

prin considerarea . generatoarelor rectilinii. Am văzut (No. 10) că 

„cele două sisteme de generatoare reale 'sau imaginare ale absolu- 

“tului pot fi reprezentate de ecuaţiile 

1) -P=AR, S=AQ, 

42) - P=uS, R=pQ. 

    

    

33*
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„unde P,Q,R,S sunt funcțiuni lineare, iar ecuaţia cuadricei se scrie» 
(3) | » PO—RS=0... 

Să găsim toate substituţiile lineare de determinant 1 care. “conservă absolutul. Aceste substituţii trebuind să conserve gene= ratoarele rectilinii ale fiecărui sistem, vom obține relaţii de forma. 

Ap), pup), 
între parametrii A, p și cei care le corespund Ă'-şi p!. S'ar putea vedea, direct prin calcul că % și W sunt funcțiuni raţionale de pri- mul grad. Dar, substituția căutată fiina omografică, trebue să păstreze raportul anarmonic a patru generatoare Oarecare, care este egal cu acela al celor patru puncte unde aceste drepte tae o generatoare de celalt sistem. Va trebui deci. cu g(A), de ex. să. satisfacă la 'o ecuaţie funcţională de forma 

tO)—000) pg) a Azio, dA, 
p(4)—(.). e(ă2)= (40) AA ao 

de unde se deduce imediat, dând lui ApAiA2 valori constante, că, 

Ari ta, (CO HO Wa 
Deci, pentru a obţine toate trasformările omografice continue ale absolutului în el însuși, trebue a supune parametrii celor două. farnilii de generatoare rectilinii Ja donă substituţii omografice lineare oarecare. Impărţind în termenii primei fracţii (4), cu unul din coe-- ficienții lm,np, rămân numai trei constante arbitrare și tot trei rămân și pentru a doua fracţie (4). Pentru aceasta apar cele şase: „constante în substituţiile căutate adică în deplasările Cayleyene. Această condiție necesară este și suficientă. In adevăr, ecu= -ația absolutului fiina (3), PQ—RS=0, formulele 

(5) | PP=Ap, POL, pR=p, pS=), care corespund unui punct oarecare a] suprafeței, pun în evidenţă. parametrii A și pu ai generatoarelor rectilinii. Dacă efectuăm asupra. acestor parametri cele două substituţii lineare definite de formulele: Ad ad, 
6 

iz > = 1 i | 6 XE ha Ba 

  

ecuațiile | 
(7) pP'=A'p', pQ'=1, 'R'=p, p'S'=A, vor defini alt punct al absolutului. Dia (5) și (7) deducem, 

P_. RR (8) | Gib, S— A, Qi    
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? ? 

(9) pa , Cr, Gr. 

'Inlocuind în :(8) pe A şi:p cu valorile lor (0) şi ţinând seama de 
-(9), avem 

P___aas'p'-tDasp -+-abA'4-5b, _aaiPr-tbau BR! a8, 8-08, 
9 ap Barapi' tai! BB cab Pak Fes fi LX 

-şi în mod analog 

-R __aa4P'+ Bb.0' + Ba R' + ba! 

S aa, P'+08.4Q' da Rr af.S” 
:şi întroducând factorul de proporţionalitate p, urmează 

| pP=aauP' + 00,Q'+baR'4-ad,S', 

(10) > pOaP' + B80'+ Ba Rr af, S', 
- pR=aaiP'+-B50'+ Ba R' + a0,S', 

„pS=—aa;P'+b34Q'-+- bau R'-+afiS, 
Considerând aceste ecuaţii ca aplicate la două puncte oare: 

-care ale. spaţiului, ele definesc o transformare omografică. Avem 

a b 

  

  

ai bi 

    

    
2(PO—RS P'Q'—R! „_PEO-a59)=|a ș |- [aug |PO-RS). 

Deci, luând pentru .g valoarea dată de ecuaţia 

p2= ab [Z4 d, , 

% Ș %& fi 

  

  

    

“urmează că transformarea definită de ecuaţiile (10) va reproducs 
„primul membru al ecuaţii absolutului. 

Se vede că pe această suprafață parametrii. generatoarelor . . 
“în punctele :corespunzătoare sunt legaţi cu relaţiile (6). 

II. Să considerăm -cazul particular. al Geometrii Euclidiene 

-clasice, când absolutul se reduce la cercul imaginar de la infinit 

:şi unde deplasările se reduc deci la studiul omografiilor care con- 

:servă cercul de la infinit, ale cărui ecuaţii sunt (=0, D+-p+2=0, 
„Aceste deplasări sunt reprezentate de ecuaţiile : 

ra XA biY-peZ+ouT, 

Ya2A + bă roza, 
(11) z=asX-tbsY-tesZ-+ as, 

> T, 

“împreună cu _ | | 

-(12) 22 y2-tz2—p2(X2-+ Y24-Z2), t=T=0, 

-care arată, că este conservat cercul de la infinit, p fiind o cons- 

“tantă, arbitrară.
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Făcând translația. | , 

(13) rar, yaztY!, 209421 
astiel ca noua origină a axelor perpendiculare OX', OY”, 07 să fa, 
O'(a.,22,43), deplasarea rămasă din (11) este din forma 
e Xa + 0 Y-teZ, 
(4) Y'—a2X+-02Y + c2Z, 

- Z'—a3X+ baY + e, 
înpreună cu 

(15) > N2--Y'2-4- 22=(X2.y y2a Z2),.. 
care înlocuește relația, (12), Făcând înlocuirile, avem, 

(AX în Ya 22.2 p2 X2 + V24- Z2),. 
de unde, prin identificare, 

a+ aâ- a3=p2, aibi-kazba-+ ash3=0, (16) bi D203 02, bici + bca baca=0,. 
câțe? + c3=p2, CA -F aa + c3a3—0, 

Punând =, ... =, relaţiile (14) și (16) devin. 
(17) Ă X'=pX", Y'= pY”, 7'= PA . 

Xa XV ez, 
(18) Y=a2X+5Y-Lca7,, 

„aetaz-ta2=1, ajbi-aţd,+ ap 20; (9) Drd Oa==1, die; -PU,eg-t bies==0, 
'2 ”2 + — , , p-. .. , tr _— . Ce -kez?-Fe;2 =], Cat eza, + cap =0.. 

Relaţiile (19) probează Că transformarea (18). este o rotaţie: a axelor de coordonate, sau că această transformare este o rotaţie: (No. 13) în jurul unei axe ce trece prin O, 
| Să însemnăm cu m(2y,2) punctul dat și M(S,Y,Z) punctul obținut cu transformarea, (11). Fie m'(X"YZ”) punctul. obţinut din m(7,y,2) cu translaţia (183) egală cu 00;, mA" Y 2) punctul obţi-- nut din n" cu (17): adică X 2-4 Y24 2202037722 ya p pro), O'm'=p.0'm”; deci m” se obţine din 7m* cu o omotetie în rapor- tul e. Punctul M(X,Y.Z) se obţine din m” cu (18),. cu o rotaţie în. Jurul unei axe ce trece prin O”. Aşa dar, deplasarea omografică ce- lasă neschimbat cercul imaginar de la infinit, se reduce la o trans-
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laţie și o rotaţie cu o omotetie, adică o similitudine în raportul p. 
Translaţia depinde de trei parametri ay, a2. aa, rotația (18) de trei 
parametri şi omoteiia (17) de parametrul p; deci, în total, depla- 
sarea (11), care lasă neschimbat cercul imaginar de la infinit, de- 
pinde de şapte constante arbitrare. ” 

Dar, am văzut că în deplasarea -Cayleyană întră numai șase: 

arbitrare ; însă, făcând transformarea omografică care conservă 
absolutul, s'ar putea schimba valoarea constantei kk, care figurează 

în expresia distanţei cayleyene în funcţiune de raportul anarmonic, 

deci, de fapt, sunt tot șapte constante arbitrare. 
27, Studiul cazului unde generatoarele unui sistem nu sunt 

deplasate de transformare. |. Am văzut că deplasările Cayleyene 
se obţin supunând la două substituții omografice lineare distincte 

parametrii celor două sisteme de generatoare. Aceste două substi- 

tuții lineare nu pot să se reducă în acelaș timp la două substi- 

tuţii identice | - 
=, p=p, 

căci orice omografie, care nu deplasează nici unul din punctele unei 

cuadrice, conservă toate dreptele şi se reduce prin urmare la o 
substituție identică. Se poate însă că aceasta să aibă loc pentru 
unul din cele două sisteme de generatoare. De ex , să presupunem 

că formulele (6) se reduc la 
ap bi , y 129, uz UE 

(20) , P a ptfi 

In acest caz, nici un punet al celor două generatoare din sistemul | 

al doilea, ai căror parametri sunt daţi de ecuaţia 

| = ee, aapt24- (Bi — au —di= 0, , 

nu va fi deplasat. Vor fi deci pe absolut două generatoare ale 

căror toate punctele vor rămâne neschimbate în deplasarea con- 

siderată, Această deplasare nu poate fi reală decât dacă absolutul 

este o cuadrică imaginară. In adevăr, dacă cuadrica este reală, cele 

două sisteme de generatoare sunt imaginar conjugate şi orice de- 

plasare care lasă neschimbat primul sistem de generatoare, va lăsa 

și pe al doilea. Deci, acest fel de deplasare nu are loc de cât.în 

Geometria Riemanniană. | 

Să presupunem deci că absolutul este o cuadrică imaginară 

şi că am luat pe această suprafaţă două generatoare rectilinii ima- 

ginar conjugate de acelaș sistem, d şi d, eare rămân neschimbate. 

Deplasarea corespunzătoare va fi. definită în modul următor, Fie M 

un punet oarecare al spaţiului. Se poate totdeauna duce prin acest
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punct o dreaptă D care să întâlnească deodată pe d și di şi aceasta „dreaptă va, fi evident reală. Cum ea tae absolutul în două puncte 
așezate pe cele două generatoare duble d și di, care rămân ne- 
schimbate, ea va aluneca dealungul ei însăși în această deplasare, 
Astfel, dacă M” este noua poziţie a lui M, atunci M” va fi pe dreapta D, 

Pentru a defini relația dintre M și M', vom considera alt punct P oarecare și fie P' noua sa poziţie. Toate dreptele care se 
sprijină pe MP (Fig. 5), pe d şi d, vor 
întâlni evident pe M'P'. Deci, MP, M'P', 
d, d, sunt patru generatoare rectilinii ale 
același cuadrice. Să însemnăm cu aa, 
şi d, d punetele unde dreptele MM”, PP”, 
tae pe dşi d. După proprietăţiile cuad. Fig. 5. ricelor riglate (No. 10), raportul anar- monie R(M',M,a,a,) va fi egal cu R(P',P,5,b,) şi ţinând seamă de definiţia distanțelor Cayleyene, urmează că distanța MM” este tot- deauna egală cu PP' şi prin urmare va fi constantă, 

Deci se pot defini aceste deplasări Riemaniene, zicând că toate punctele spaţiului sunt deplasate cu aceeaș lungime şi că - dreapta reală care uneşte un punct cu noua sa poziţie întâlnește două generatoare fixe ale absolutului, imaginar conjugate una cu alta. 
II. Un exemplu de asttel de deplasări îl-avem în modul ur- mător. Dacă punem 

  

X= az by-tez-t-dl, 
= —dz-kay+dz—et, 

(21) Z= — sii dt, 
. T=—dz-key —Dz-tat, | 

şi întrebuințând o identitate a lui Lagrange, se vede că avem 
EP VIZA D202 02-22 pp) Deci, dacă avem a2-1-424 2-+-h=1, formulele (21) transformă forma cuadratică 2-1-y2+4- 22-42 în ea însăși. Se vede că această trans- formare este de prima clasă, cu determinantul egal cu 1. Se poate 

22-4- y2-22-+ 2=0. 
Să definim parametrii generatoarelor acestei suprafeţe prin formulele X=iY X+iT_ LI ae z+iy , 

a» 
ZI = ZT ZI zii he 
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“Ţinând seamă de ecuaţiile (21), avem 

(a—îb)i'te-kid A=N, p> ezibeterid 
P (— cr id)p/-+atib 
  

„ceeace probează că, în această deplasare, generatoarele unui sis- 
tem au rămas neschimbate. 

28. Studiul cazului general al deplasărilor. 1. Să trecem 
-acum la cazul general, unde cele două substituţii omografive la 
care sunt supuse generatoarele rectilinii ale absolutului sunt oare- 
"care, Dacă deplasarea este reală şi absolutul este o cuadrică ima- 
ginară, cele două omografii la care sunt supuse 

generatoarele rectilinii ale fiecărui sistem, sunt 

astfel că dreptele lor duble sunt imaginar conju- A D 

„gate. Insemnând cu ABCD Fig. 6) patrulaterul ES 
format de cele două perechi de drepte duble, B 
«sunt AB și CD, pentru prima omografie și AD şi C 
BC pentru a doua omografie și sunt drepte ima- Fis, 6. 
„ginar conjugate. De ac. urmează că punciele A și C, care n'ar 
putea să fie reale, vor fi imaginar conjugate și tot așa și cu B şi 
D. Deci diagonalele AC, BD ale patrulaterului ABCD format de 
-cele patru generatoare ale absolutului sunt reale. 

Să presupunem că deplasarea este reală, iar absolutul este o 
“cuadrică convexă. Atunci, cele două drepte duble AB şi CD ale uneia 
din omografii nu vor putea fi imaginar conjugate. Dreptele duble 
AD şi BC ale celeilalte omografii vor fi imaginar conjugate ale. 

primelor. Dacă AD, de ex., este imaginar conjugată cu AB și prin. 
-urmare şi CD cu CB, punctele A şi C vor îi reale şi punctele B 

şi D imaginar conjugate. Astfel, diagonalele AC, BD ale patrulate- 
rului ABCD vor fi încă reale şi una din ele întâlnește absolutul 

în două puncte reale,  - | 

Să observăm că în ambele cazuri aceste două diagonale sunt 

“polare una alteia în raport cu absolutul. De ex., AG este intersecţia 

planelor tangente în B şi D, care sunt planele polare ale lui B şi 

D. în raport cu absolutul. Aşa dar, în orice deplasare, există două, 

-drepte A, A,, polara una alteia în raport cu absolutul, care alunecă 

-dealungul lor, aceste două drepte fiind reale când deplasarea este 

reală. Dreptele A şi A, se zic axele deplasării. 

II. Pentru a vedea cum se efectuază această deplasare, să 

“presupunem că dreptele A și A sunt date şi fie M un punct al 

“dreptei A. După deplasare, acest punct ajunge. într'un alt punct M 

-al lui A şi deci M” se va deduce din M cu o omografie. Punctele 
2 7 n > e 

NA mt. a 
F 
%



522 

duble ale acestei omografii sunt evident acelea, A și C, de ex, 
unde dreapta A tae absolutul. Dar se ştie că raportul anarmonie: 

„format de două puncte oarecare şi cele două puncte duble ale omografii este constant. Deci raportul R(M,M,A,C) va rămâne con- 
stant, adică distanța MM'. evaluată în raport cu absolutul, rămâne 
constantă. Așa dar, pe fiecare din dreptele A și 4, deplasarea va: face ca punctele să fie mișcate pe aceleași drepte cu o cantitate constantă, care nu este aceeaș pentru cele două drepte. 

Să considerăm acum un punct oarecare P (Fig. 7) în spaţiu: şi noua sa poziţie P' după deplasare. Să ducem prin punctul P o dreaptă d care întâlneşte deodată pe A şi A, și prin urmare (No. 21): 
le este perpendiculară. Fie m și p punctele. 
sale de intersecţie cu A Şi A. Noua poziţie 
m' a lui m se va obţine ducând -pe A olun-- 
gime constantă a; de asemenea, noua poziţie. 
u' a lui p, se va obţine luând pe A, lun-: Fig. 7, gime a constantă şi m! va fi noua poziţie: -d' a lui d. Pentru a obține “noua - poziţie P' a lui P, va fi destul. de a duce pe d, începând de la m', 0 lungime- (cayleyană) m'P” egală cu mP. (căci distanţele sunt păstrate). - Este analogie între această construcţie şi Geometria obișnuită,. Se poate trece de la my la mp", luând ca intermediar mp. Atunci, în trecerea de la mp la 'p, punctul pb va rămâne imobil, și mm va fi egal cu a. In trecerea de la, m'p, la mp”, punctul 7! va ră- mâne imobil și up! va fi «egal cu a. Aceasta are loc cea Şi cum. dreapta m'p s'a învârtit de un unghi constant proporțional cu a întrun plan perpendicular. pe A. Dacă absolutul se reduce la cercul. imaginar, de la infinit, prima, deplasare a lui mp la m'y devine: translația dealungul axei unei deplasări elicoidale, a doua se reduce. la „o rotaţie în jurul acestei axe. 

III. Construcţia precedentă ne conduce la o clasificare a de- plasărilor. Dacă constantele a' și &« nu sunt nule, toate punctele. Spaţiului vor fi deplasate atară de cele patru puncte A,B,C,D unde- axele 4, A, tae absolutul, căci dreapta mp, care conţine punctul P,. este înlocuită. eu m'u', care n'are nici un punc: comun cu ea. Deci: punctul P“ nu se poate confunda cu P. Deplasarea corespunzătoare: se zice elicoidală, | 
" Dacă numai una din constantele a, a sunt nule, a, de ex, toate punctele dreptei A rămân neschimbate. Vom zice că depla-- sarea este o rotaţie în jurul dreptei A. 

Dacă ambele constante a.și « sunt nule, toate punctele drep-. 
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telor A și A, toate dreptele cum au fost mu, sunt conservate prin 
deplasare. Pentru a construi punctul P' corespunzător punctului P: 

al lui mp, se va observa că punctele P şi P' se corespund într'o 
omografie ale cărei puncte duble sunt m şi p,şi a cărei o pereche 
de puncta omoloage este formată de punctele p şi p' unde dreapta 

my tae absolutul. Dar, p și p” sunt conjugate armonic în raport cu 
segmentul mp, căci A şi A, sunt conjugate în raport cu absolutul; 

deci şi punctele P și P' se vor bucura de aceeaş proprietate şi 
prin urmare, deplasarea care corespunde cazului când a și « sunt 
nule, se obţine luând două drepte A, A, polare reciproce una alteia 

-în raport cu absolutul și construind conjugatul armonie P' al unui 

„punct oarecare P în raport cu segmentul determinat de axele A,A,. 
pe dreapta ce trece prin P și întâlnește aceste două axe. Avem, 

astfel, un nou exemplu și mai general ca cel întâlnit (No. 27, 1). 
al deplasărilur a căror repetare aduce orice figură la poziţia pri- 

mitivă ; acestea se numesc reîntuarceri. 
In rezumat, avem trei feluri de deplasări, care pot fi reale. 

10. Deplasări elicoidale, în care rămân neschimbate patru puncte 

A,B,C,D ale absolutului, Diagonalele A, A, ale patrulaterului format 

de aceste patru puncte sunt polare una a celeilalte. Acestea, îm-. 

preună cu laturile patrulaterului, sunt singurele drepte care alunecă 

dealungul lor înşi-le în deplasare. Dacă absolutul este o suprafaţa 

“convexă și dacă deplasarea este reală, două din aceste patru puncte 

sunt reale. e 

20. Rotaţiuni, pentru care toate punctele uneia . din dreptele 

A,Ă, sunt imobile. S a 

30, Reîntoarceri, pentru care rămân imobile toate punctele 

axelor A, Ay. Trebuie să facem distincţie între aceste deplasări și 

deplasările Riemaniene, pe care le-am studiat precedent (No. 27): 

şi care aveau proprietatea caracteristică, că fac. să alunece asupra. 

lor înși-le o dublă infinitate de drepte, adică acelea. care întâlnesc 

două generatoare imaginar conjugate ale absolutului, alese urbitrar. 

Analiza Cayleyană. 

29. 'Trigonometria. Din studiul deplasărilor Cayleyene rezultă. 

că în această Geometrie, ca și în Geometria clasică, vom aveau O 

Trigonometrie, adică vor exista trei relaţii între laturile şi unghiu- 

rile unui triunghi plan. Aceste şase elemente depind de nouă can- 

tităţi, coordonatele celor trei vârfuri ; dar putem Qeplasa tringhiul 

şi reduce la zero şase din aceste coordonate, asifel că elementele: 

vor depinde cel mult de trei parametri şi deci vor trebui să fie.
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legate prin trei relaţii. Dacă se ia, de ex., ca tetraedru de referință -acela care este format de vârfurile triunghiului ABC şi de polul D al planului său în raport cu absolutul, ecuaţia acestei cuadrice va avea forma 

2 Pe 2-F-2a pe + 92 4 2yzy=0 
şi cele şase elemente se vor exprima în funcţiune de &,B.Y, 

.L. Vom presupune mai întâi că absolutul este o cuadrică ima- :ginară şi să considerăm un triunghi ABC, ale cărui laturi și un- hiuri să le notăm cu abc, A,B,C. Formulele de la No. 18, ne dau 
a (BC) a | 05 (BO) O SR TE IE 0 na EEE O RV 06 
(AA) (B0)— (ABC) 

J(A4)(BB)— GB) /(AAyCC)— (AC) 
  

(3) Cos A= 

de unde urmează 

V(AA: VA 
      

- 4 i = 

3 6) Aaa) E CA5p V(aâC6) 46: unde 
, 

„| (AA) (AB) (40) 
(5) 4=| (AB) (BB) (BC, 

(AC) (BC) (cc) 
Făcând permutări circulare cu A, B, C, vom obține cu for- 

mule analoage, liniile trigonometrice ale lui & = B, C. Să con- 
venim ca în toate formulele, radicalii să fie luaţi pentru tot cu -aceeaș determinare (semn). Atunci formula (3) se poate scrie 

d. ce a bd c sinzsin— = Cos — —c0s— 
RSInR cosA cosF RCOSR , 

de unde, prin permutări: circulare, se deduce sistemul 
a Dc, . d.e COsS—=—= —sin— —sin— 

să coszsine sin RSnE CcosA, 
| db _ e. . «(6) cos R= cos;sinE-+ sin Rsin cosC, 

e db , , cos R= cospgcosp-- sin;esin€ cosC, 
De asemenea, ecuaţia (4) se poate scrie.
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d Vă 
7 d td (7 sinAsin sin = Vaz) 65) ăi 

de unde se deduce proporţionalitatea sinusurilor 

sinA__sinB__sinC 

(8) a bb .c 
sing sing sine 

Regăsim formulele Trigonometrii sferice pe o sferă de rază R. 
“ Dacă este vorba de un triunghi real, luând pentru radicalii analogi 

cu /(BB)(CC)—(BC) semne convenabile, se va putea obține valori 
| , d , 

pozitive pentru sing» sing» sin» şi de asemenea, alegând o de- 

terminare convenabilă pentru/A, se vor obţine valori pozitive pen- 
tru sinĂ, sinB, Sine, Se va putea lua pentru cele şase elemente: 

d , , PR 
A, B, Cc, R'R E valori cuprinse între 0 şi x, 

"11, Să presupunem acum că absolutul este o cuadrică reală. 

convexă. Vom putea lua 

a ____B0)_ 
9 “Ri (BB) J(CO. 

„a Ra -(BB)(CC) 
(0) | sin a VS Es) FeS 

| (AB)(AC)—(AAYBC) 

|(ABJ- (AA) (BB) (ACP (44) (CC) 
/(BB) VA 

/(4B)2— (AA)(BB) /(ACP2-— AA)(CO) 
A fiind dat de (5). Luând radicalii cu aceeaş determinare, vom: 
regăsi formulele (6) şi (8), unde R va fi înlocuit cu Ri, adică (1) 

  

  (11) cosĂ = 

(12) sinA =   

a be b 
COS: =00sE-0osE- Far sinsusin-e cosA, 

    

Ri RiC 
| b _ c Rt B, 

(19) COsFi > Cos F-00 sina sinză -COS 

e d 
cos Cos jcosE: ARI sin Rasin;cosC, 

sin A __ sin __ sinC 

(14) o sinl sin. sin-C 
Ri Ri Ri 

b bc 
(1) Sau chR= ch Reh R—Sh RSIRRCOSAĂ, ..
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Dacă triunghiul ABC este real şi în spaţiul accesibil, se va 
putea lua ecuaţia absolutului astfel ca (AA), (BB), (CC) să fie po- 
zitivi, Se va vedea ușor că expresiunile astfel ca (BC) sunt de 
asemenea pozitive, căci semnul lui BC, de ex., nu poate să se 
schimbe când B și C se deplasează rămânând în interior, pentrucă 
-atunci aceste puncte nu devin niciodată conjugate unul cu altul, 
şi acest semn este pozitiv când B se confundă cu C. In mod ana- 
log se arată că expresiunile de felul lui (BCR>-—(BB)(CC) rămân 
pozitive. Deci, luând toate radiealele cu semnul +, se va obţine 

, > valori pozitive și se va putea lua pentru un- x
i
 

pentru 

> 
D
l
e
 

5 

e 
> R | 

ghiurile , C valori cuprinse între O şi z. | 
II. In cele două Geometrii pe care le-am considerat, relaţiile 

între cele şase elemente ale unei triedru sunt aceleaşi ca în Geo- 
metria Fuclidiană, acest triedru fiind oarecare dacă absolutul este 
imaginar și având uh vârf în spaţiul accesibil dacă absolutul este 
o cuadrică reală şi convexă, In adevăr, să raportăm absolutul la 
tetraedrul conjugat al cărui unul din vârfuri să fie vârful S al 
triedrului. In ambele cazuri, ecuaţia absolutului are una din formele 

2 + 2-4 24-22—0, 
Muchile triedrului înțeapă planul polar al vârfului acestui triedru 
în trei puncte A, B, C, pentru care £ va fi nul și cărora se pot 
alege celelalte coordonate astfel ca Z2--92--22=—1. Se va putea 

„deci face să corespunză celor trei puncte A, B, C, trei puncte 
A”, B”, C* ale unei sfere cu raza egală cu 1 și având pentru coor- 
donate rectangulare coordonatele omogene “ale punctelor A, B, C. Se vede deci că elementele triedrului se calculeuză cu aceleași formule ca ale triunghiului sferic A'B'C" şi deci propoziţia enunțată 
este demonstrată. 

30. Yolumul. IL. Am văzut că în Geometria Euclidiană, ele- mentul de volum poate fi caracterizat prin proprietatea că nu se schimbă când efectuăm deplasarea cea mai generală. Să adoptăm şi in noua Geometrie această definiţie. 
Să luăm ecuaţia absolutului sub forma 

3624 2-4 32-+-1==0, 
Orico integrală triplă este de forma 

V= 550 ((2,y2)dzayde, 
şi rămâne a determina pe w astfel ca această integrală să nu se schimbo dacă se cefectuază o substituție omografică Oarecare ce conservă absolutul. 

,
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Să considerăin mu întâi acelea din aceste substituții care 
:sunt întregi și reproduc z24-y2--z2. Ele sunt ortogonale, de forma 

z=az'+by'—ez, y=ac' by roz, =! 4-0 yA-e'z!, 

cu determinatul egal cu unitatea. Ele transformă integrala, triplă 
V în următoarea 

$Ssw(az' + by'4-ez', a'z'--b'y'-ţe'z, az! 4-b"y' 4 cz" )d'd! păzi, 

Pentru ca V să se reproducă, trebue ca funcțiunea w să depindă 
numai de x24y24-z2, astfel că V se va putea pune sub forma 

V = 555 F( + 2 y24-22)dzdydz. 

Să facem acum substituţia 

| 2 1 
(15) La > Ya zi , 2Z= — 

? 

care, de asemenea, conservă absolutul. Integrala V devine 

y= NI F £ + 12 y'2+ = dx'dy'dz' 
z!2 g'4 

    

şi, după cele ce am văzut, trebuind să fie independentă de z, tre- 

bue să avem 

C 
F(u a , 

C fiind o constantă. Volumul va fi deci definit cu o integrală de 

“forma | 

dxdydz 

(16) V=Cifpceorc,) 
ecuaţia omogenă a absolutului fiind f(apz,t=0. 

Dacă. absolutul este o suprafaţă reală, substituţia (15) n'ar fi; 

dar, este uşor de a o înlocui cu alta fracţionară care ar conduce 

la acelaş rezultat. “ Să 

Pentru a determina constanta C, să punem condiţia ca ele- 

mentul de integrală V să devină cel din Geometria clasică, când 

-Geometria Cayleyană se reduce la Geometria Euclidiană. In acest 

caz, obţinem C=k3. | | 

[1. Acest rezultat se mai poate obține şi prin alte consideraţii. Am 

“văzut (No. 18) că elementul linear al spaţiului se poate .pune sub forma 

d92— pofte) f(dzdz)—f:(,dz), 

| Ptz,z) | 

"Făcând î—=i, vom avea O formă cuadratică de diferenţiale da, dy, dz, 

ds2—Ad22-FA'dy24+ A" da? + 2Bdydz- 2B'dzdu+2B"dzdy, 

„Dar, se ştie că, făcând o schimbare de variabile oarecare, integrala triplă 

V=SS$adzrdydz,
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unde aven 
. 

A B” B' 

A2=— B' A' B_|, 
B?' B A” 

rămâne neschimbată. Cu atât mai mult, dacă se efectuează substituţiile lineare care -conservă absolutul. , 
Insemnând cu H hessianul formei Firy,zid), avem 

75 
4=și H. 

rr drdydz TR ze 
Dacă absolutul este imaginar, H va fi pozitiv şi & real, dacă absolutul este o cuadrică reală convexă, H va îi negativ şi 4 o imaginară pură. Re- "găsim deci cu 6 mică schimbare de notații, expresia volumului dat de (16), III. Să aplicăm aceasta formulă şi să luăm ecuaţia absolutului sub forma 22+92+22+02=0, 

Deci. 

Avem 

Făcând substituția 
(7) - X=—psindcosa, y==psinosina, Z==pCos3, obţinem 

* - 
2dpdeda =R3 Vi P-ZPGGda ve 9) Cre 

Să întindem această integrală pentru tot spaţiul; pentru aceasta, vom face pe 8 să varieze de la 0 la 7, pe a de la O la 27 şi pe p de la 0 la.c0, Vo. lumul total al spațiului va ţi 

z mR3, 
adică este finit, 

. | | Dacă absoluiul este o suprafaţă reală, a cărei ecuaţie se pune sub forma ZF pr-ţrz2+4 b1==0, ” vom înlocui pe & cu Ri, iar volumul devine 
va $$ drdydz | (oz pe Făcând substituţia (17), avem 

2dpd8da V=R3 (ceda Up) şi volumul devine intinit când p tinde către 1, adică atunci când ne apropiem de absolut. 

31. Aria. | Aceleași consideraţiuni se pot întrebuința şi în cazul ariilor. Pentru ariile plane, vom considera elementul linear în plan 
| 

d3s=142 Azy,l) f(dz,dy) —făzdz 

Făzy,l) 
2
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unde ' f(x,y,2)=0. este ecuaţia. omogenă . a absolutului, Elementul 
linear este de forma 

ds2= Ada? + Nyasa, 
iar integrala dublă 

55 zu dxdy 

va. fi un invariaat, Insemnând cu E hessianul formei În), 

avem B2—AA'= A; deci, va trebui să luăm pentru arie 

_dzdy 18 A =73VH re , (5) Feel) 
H fiind hessianul absolutului. 

„IL Ca aplicaţie, să presupunem .că am luat în plan două 
puncte reale oarecare A, B și polul lui AB. Luând acest triunghi 
de referinţă, ecuaţia absolutului va fi de forma 

Tzy, 2)=aa2+! dizy-ey cjP+2=0, 

ecuaţia dreptei AB fiind.2=0, punctele A Şi B având: respecte 
coordonatele y=0, z=0 și x=—0, z=0. 

„Fie C(x,y,1)- un punct din plan. Unghiul d= =ACB. poate fi 
calculat aplicând formula (16) (No. 18) cunoscută, . | 

— (CC)(AB)—(AC)(BC) 

V(AA(CC)— (ACP /(BB)(CC)— (80) 
care, în cazul de faţă, devine 

  

b—âxy 

î=ae—b2 fiind hessianul absolutului. Avem 

Vă VA. 
(a + 892) (e-+ 822) 

Vom alege . serhnele astfel! ca 0 să devie' egal cu ze, când C Vine 
să se aşezeipe AB între A'şi B. | 

Se 'vede că unghiul 0 definit mai sus, satisface la ecuaţia cu 

derivate parţiale 
Vă: 

30 fi 
deci expresia (18) a arii se scrie 

0 020 . 
A = =12) za, dadu. 

Pentru a.0 aplica, să construim: patrulaterul C'D'CD, obţină, (Fig. 8) 

34 

cos6= 

sin0=: 

W. Abramescu — Lecţiuni de Geometrie Aualitică.
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ducând două raze prin-A şi două raze prin B. Integrala dublă; 
întinsă la acest patrulater, va fi diferența 
dintre: suma valorilor lui 6 pentru C și C! 

AN » Şi suma valorilor aceluiaș unghi pentru D 
şi D, adică va fi egală cu suma unghiu- 

LN rilor interioare patrulaterului, micșorată cu 
A Fiz. 8. B 27. Dacă punctul C! vine să se aşeze întrg 

e A şi B, unghiul C' -devine gal cu x și 
suma precedentă devine egală cu 

A+B+C—z, 

A,B,C fiind unghiurile triunghiului ABC. Deci, aria unui triunghi 
ABC format de trei linii drepte situate în acelaș plan este egală cu 
(19) o I2A+- B+ C—a). 

In cazul când absolutul este imaginar, A+ B-+ C—z va fi po- 
zitiv, căci /2 este pozitiv; va fi un exces al sumei unghiurilor 
asupra lui'7, în Geometria Riemanniană, suma unghiurilor unui 
triunghi este mai mare ca z, două unghiuri drepte. Când absolutul 
este o cuadrică convexă şi suntem în interior, se înlocueşte 72 cu 
—R2, aria triunghiului este R?[z —(A+ B+ C)], în Geometria Lobat- 
'schewskyană suma unghiurilor unui triunghi este înferioară la două 
unghiuri drepte. 

III. O altă “aplicaţie o avem luând ecuaţia absolutului sub 
forma redusă. In cazul Geometriei Riemaniene, unde absolutul poate 
să aibă forina a2-+72+R2=0, aria cuprinsă în interiorul unui do- 
:meniu oarecare, va fi dată de integrala (18), care devine 

|| -R24zdy 
jez 2 R22 , 

astfel că aria totală a planului Riemanian este 2%R2. In cazul Geo- metrii Lobatschewskyene, absolutul are ecuaţia 22-+-g2— R2=0. Aria 
unui triunghi, dată de (19), este R2[z—(A+B+ C)), A,B, C fiind iăsurile Cayleyene ale unghiurilor. In particular, un triunghi îriscris „în absolut are cele trei unghiuri ale sale nule și deci aria sa egală . cu zR2. Cum, de altă parte, putem pava interiorul absolutului eu 0. infinitate de astfel de triunghiuri, suprafața totală a acestei regiuni „este infinită ca şi dimensiunile 'sale lineare. 

Imaginile Euelidiene ale Geometriei Cayleyene. 
PE 32. Imaginea sferică a Geometrii Riemaniene. Să conside- Tăm în planul II, care conţine 'două drepte perpendiculare Ox, Oy,



531 

“Geometria Riemaniană, luând ca absolut pseudocercul (!) (cercul imaginar) ([) 

| (D) x2-+-y24-R2=0, | 
Să ducem sfera X2--y2--(2—RP=R2 de centru 'C şi rază R, tan- 
gentă în O la planul II. La fiecare punct M al planului II putem 
„face să corespunză cele două puncte unde dreapta CM tae sfera; 
-dintre acestea vom 'considera pe ce] mai apropiat de O, pe care să-l 
notăm cu m. Conul izotrop cu vârful C, x2--y2+-(z—RP=0, 
tae planul II după pseudocereul ([), care servește de absolut. La 
o dreaptă D din planul II corespunde pe sferă un cere mare; 
la punctele de intersecţie ale dreptei D cu (T) corespund punctele 
de intersecţie ale acestui cere mare cu conul izotrop, care-puncte 

“sunt tocmai punctele circulare ala acestui cere mare, 
__ Din cele studiate, urmează că distanța. Cayleyană a două 

puncte M şi M' este egală cu lungimea arcului de cere mare de- 
“terminat pe sferă de punctele 7 şi m” corespunzătoare. De ase- 
„menea, la o dreaptă din planul II tangentă la absolutul ([), co- 
-respunde un cere mare al cărui plan este tangent la conul izotrop, 
-de unde urmează că unghiul Cayleyan a două drepte este egal 
"cu unghiul cercurilor mari care le corespund. 

Deci, 'Geometria Riemaniană din planu! II are ca imagine 
| "Geometria sferică pe sfera considerată. Această imagine, . sau 

| schemă cum îi zice D-l. Appell (2), are avantajul de a păstra un 
sens euclidian .reprezentărilor distanțelor şi unghiurilor în . Geome- 

| “ria Riemaniană. Tot de aci se vede'de ce spaţiul Riemanian este 
| “limitat, pentru ce distanțele sunt cunoscute afară de un muliiplu 
| 

  

'de zR şi pentru ce Trigonometria Cayleyană se 'confundă cu - 

-coa sferică. | ă N | 
33. Imaginea plană a Geometriei Lobatsehewskyene plane: 

:S'a dat diverse imagini Geometriei neuclidiene a lui Lobatschewsky. 
Următoarea, datorită D-lui Picard (3), se referă la punctele unei ju- 
“mătăţi de plan și se bazează pe transformarea fucksiană | 

„() Darbour, Sw une classe remarquable de courbes et -de surfaces 
-algebriques et sur la thcorie des imaginaires (1873), p.. 211; Rouche «t de 

Comberousse, Trait de Gtomâtrie, 8-e €dition, GEomâtrie dans | espace, Note 

de Poincară, Sur la Geometrie non euclidienne, pp. 575—593. Ă 

() Appell, Trait& de M&canique rationnelie, t V, Apercgus de Geome&- 

„trie :Cayleyenne, pp. 170—191. , E e 

A Dicard, Deuz legons sur certaines €qualions fonctionnelles et la Geo- 

* mâlrie non euclidienne (Bulletin des Sciences mathematipues, 1922, p- 425); sau, 

“ Traite d' Analyse, t. | (ediţia 3-a), Quelques romarqucs sur lu Geomelirie non 

--cuclidienne, pp. 587—593. Da « - : 

aq*



pi op ago ia 
————— . 

co+rd 

a, d, e, d fiind reale, astfel ca ad—be=1, iar s=x+iy, Z=Xrii, 
i=V —1. Jhsemnând cu 29 conjugatul lui: 2, avem... - 

iz dada SE 32 dy2= , QZdZo so E. det dadaa Ata ae Fă 
De oarece | o. Se 

NR _ 

(cz+d)(ezo+d) 

AX2+-aY2 ard : | 
pp 

ds Și SENINE: adică E ds?=da2-+- dy2, este un invariant în această transformare. 

urmează 

Să observăm că prin două puncte « şi f (Fig. 9) ale jumă-- 
'tăţii de plan deasupra lui Oa, trece un cerc ortogonal la axa 0x, 

Sea "pe care o tae în F şi f şi ale căror: 

     

  

  

| H Y a . -» afixe să le notăm cu aceleași litere. 
B | » Se vede că.raportul. anarmonie: 
A Să a_&=h B=—h 
| E x | Bell) = . B—k 

| K| | 0| Rh „este? pozitiv şi mai mare ca 1, căci. 
a ehs IEZEl a ca a i => jap PL Să insem 

      

năm cu D(a,8) expresiunea. logR(a,B;h,), unde este vorba de lo- 
garitmi neperieni. . Făcând o inversiune în raport! eu punctul ] ca. 
ceniru, se obţine o dreaptă, KH perpendiculară pe Ox. Raportul: 
anarmonie fiind un irvariant față de inversiune, voin “obţine râpor- 

„tul anarmonie al punctelor K, A, B, H,.pe dreapta KH, care este- KB a Can 
egal cu 

De aci urmează că, fiind date trei puncte dB în jumăta-- tea de plan și pe acelaș cere normal la Ox, avem | 

REBRA h)R(r aha EBECKA_, Su (a Ph ) ($ Yi ) (Wa, l:) KA KB EC IL SERI 

. + D($)-DEID+Dr)=0, 
care, fiind proprietatea aditivă a lungimilor pentru trei punete' în. linie „dreaptă,. este natural a se numi D(a,6) distanţa punctelor & şi 6. , Să presupunem că punctele « și 8 sunt două puncte infinit. apropiate, z, z-+dz, Am văzut că a 

Deci 

.t
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to Ge KB me: AB: ne aaa 
SI “a , ih NB e ji pi, (2, 23 dai h 15= RA pa - 

:De oătece. pe. KAB: Piz. 9, AB esie' creşterea lui KA Și din cauza 

“invarianţei lui 2 virmează,: pape N a p. CR Ie 

PI e_a E 
i i DAR 

Deci 20 

a . - “Ries z+-ăz, h panel să), ie 

ds, De 
şi acest logaritna este, egal eu u3 afară ds infiniţi mici de ordin 

superior. Prin urmare - E 

„Deta, 

adică distanța infinitezimalii este un invariant, . ” 
“Acesta, fiind stabilite, putem da, pe jumătatea, de plan | con- 

-sidera t..0 imagine a Geometriei neuclidiene, a .lui Lobatschewsky a 

„-planului întreg. Vom numi drepte jumătăţile. de cercuri normale 
axei: Oa. Distanţa a. două.punete a și f.este. expresia D(a,f) de- 
finită mai sus, care se bucură; de proprietatea aditivă a distanțelor 
pentru puncte.-situate în linie dreaptă neeuclidiană. E 

Două segmente egale a3 şi ap pot fi aduse,să coincidă cu 

:substituţia €. 

| [ az + :) - | 

ES Degd) 

-de: unde se vede că deplasările precedente depind 'de tiei patame- 

“trii, Poate! ipotezele Geometriei Lobatschwskyene sunt deci -reali- 

„zate, afară de postulatul paralelelor. 
După definiţia distanţei Lobatschewskyene, urmează că o 

-dreaptă (în imagine un cere normal:la Ox): are două puncte la 

infinit, cate în fig. 9 sunt A şi k. Se -. | et 

-vade deci, că fiind dată o-dreaplă ! - * AZ Ci 

Lobatschewskyană D, se poate duce -C', 

„prin punctul A al plănului două pata: - 

ele la aceestă” dreaptă, adică două: SI: Î 

“drepte care 0 întâlnese "pe aceasta! E a 

la infinit. “Dreapta - -D fiind reprezen- SEE 0 a N 

tată de cerciul-'C-'de diametru îl (Fig. 10), cele două păralele suni 

feprezentăte de“ 'cercurile ce trec: prin A, tangânte în je şi k la cer: 

"cul C şi ortogonale axei Ox. Printre: dreptele « ce trec'prin A, unele 

Pa 

    

r
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întâlnese pe D, altele nu o întâlnesc; vor. fi deci secante şi nese-. 
cante, separate de cele două paralele. Partea liniată din fig. 10» 
corespunde cercurilor normale la Ox, _nesecante cercului C, din 
interiorul unghiului de paralelism. In ce privește unghiurile, unghiu-. 
rile necuclidiene sunt identice cu unghiurile imaginei pe jumăta-. 
tea de plan. 

Tot cu ajutorul acestei imagini, se vede că în Geometria. 
Lobatschewskyană sunt triunghiuri ale căror toate unghiurile sunt. 
nule ; aşa, de ex., considerâna punctele a, Ș, y ale axei Ox, cercu- 
rile descrise pe af, fy, ay ca diametre, dau imaginea laturilor- 
triunghiului -cu unghiurile nule, căci cercurile sunt tangente în c, f, ş. 

De asemenea, două drepte nesecante şi neparalele, au o per- 
pendiculară comună, căci, în jumătatea de plan este un cere or-. 

togonal la două cercuri 'date, şi care are cen- 
trul în punctul unde axul „xadical al calor donă.. 
cercuri tae axa Ox. 

Să considerăm acum cercurile Lobatschew=- 
" sckyene, adică locul extremităților  dreptelor- 

— neeuclidiene de lungime constantă trecând prin . 
A, punctul dat A. Insemnând cu a afixul punctului 

A şi ao afixul conjugatului Ag (Fig. 11) (A şi Ao- 
„simetrice în raport cu Oz), substituţiile lineare- 

de tipul considerat mai sus sunt 
. Z=a_ î0 z—a 

Za Z— 09 
și corespund la o rotaţie de unghiul 5. Bifiind un. punct dat de. afix d, locul punctelor B', astfel ca AB” să fie egală cu distanța. AB (cercui Lobatschewskyan de centru A) este dat de ecuaţia 
i Z—a_ iob-—a 

i | Zap b=ao" a | 
unde 0 este variabil, iar Z este afixul punctului B*. Cum e? descrie- un cerc, Z va descrie un cere. Deci, -cercul . Lobatschewskyan, are- ca imagine un cerc" al jumătăţi planului. Acest cere tae perpen-- diculara prin A la Oz (Fig. 11) în două puncte C şi C* conjugate armonic în raport cu A şi Ao,. iar CC este un diametru al acestui. cere, Se vede, de asemenea, că un cere Lobatschewskyan este per-- pendicular la razele sale, adică la dreptele neeuclidiene ce trec. prin centrul său. Am văzut că un cere al jumătăţii de plan ce nu tac axa Oz, reprezintă un cere Lobatschewskyan. Centrul acestuia. corespunde punctului A pe diamatrul perpendicular pe Oz, astfel, ca A şi Ao să fie conjugate în raport cu cercul.   

Fig. u, 

  

*
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Să . considerăm, 'în "particular, un cere al 'jumătăţii de plan 
tangent axei Oz în punctul H (Fig. 11). Acest cere reprezintă o 
curbă normală la o infinitate de drepte Lobatschewskyene paralele 
(cercurile ortogonale în H la Ox). Avem deci în planul Lobat- 
schewskyan o curbă ale cărei normale sunt drepte paralele Lobat- 
schewskyene, O astfel de curbă a fost numită de Lobatschewsky 
horiciclu şi poate fi privit ca limita unui cerc al cărui centru se 
depărtează. indefinit. In adevăr, în fig. 11, avem HA2=HC.HC! şi 
cum HC=0, rezultă HA= 0, deci centrul neeuclidian corespunzător 
lui A se,depărtează nemărginit. 

In Geometria Lobatschewskyană fiind dată o dreaptă, locul 
punctelor echidistante de această dreaptă nu este o dreaptă, ci 

cercuri care tae axa Oz în cele două puncte de intersecţie ale lui 
Oz cu jumătatea de cere ce reprezintă dreapta. Aceste curbe au 
fost numite de Lobatschewsky hpercicle şi sunt cercuri ale căror 
toate razele sunt perpendiculare la aceeaș dreaptă. 

Putem da altă imagine a Geometiiei Lobatschewskyene în 
înteriorul unui cere C, transformând, cu ajutorul unei înversiuni, 
jumătatea de plan în interiorul cercului C (Fig. 

12). Dreptele corespund atunci la cercuri orto- 
gonale cercului C. Două puncte & şi Ș deter- 
mină o dreaptă. și logaritmul rapoztului anar- 
monic, luat ca mai sus, al punctelor &, 6.4, 
este distanţa punctelor « şi 3. Presupunând că 
jumătatea” de plan este transformată în interiorul cercului X2-+ Y2= l, 

sa găsește. că elementul linear .este . 

dX2+- QY2 
U=X2— X2—Y2)2 

„84. Altă reprezentare conformă a  Geometriei Lobatschews- 

kyene. În afară de imaginea dată de Poincart pentru Geometria 

Lobatschewskyană (1), considerând nn iperboloid de. rotaţie cu două. - 

pânze, o altă reprezentare conformă a acestei Geometrii neeueli- 

diene.a fost dată de D-l Cartan 2) în modul următor. Să înseriem 

în conul. de rotaţie. cu vârful H (Fig. 18) o sferă » tangentă conului 

dealungul cercului I”. Fie T cercul de intersecţie al acestui con cu 

planul (UD, perpendicular pe axa conului. Vom considera în planul 

  

Fig. 12, 

  

” (î) A. se vedea nota lui Poincars, Sur la Geometrie non euclidiene, în 

Trait6 de Gâomeâtrie de Rouche et Comberousse, S-e €d., Geom. dans espace, 

„ 5715 —593. 
_.Ș 

pe GQ) In Cursul s său de Geometrie superioară, Za Gtomdtrie des espaces 

de Riemann, profesaț la Sorbona, în 1925 —1926.
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(II) Geometria Lobatschewskyană, luând ca: absolut cercul. D:. Lăsând 
d. deoparte.calota sferei dinspre 

H, să observăm..că .la orice | 
punct M.al planului (II) co- 

„„respunde un punct  M''pe 
” sferă la intersecţia ei cu dreap- 

ta HM.. La o dreaptă P,Pz din 
planul -(Il) corespunde pe 
sferă un arc de cerc ortogo- 
„nal cercului I”. Această re- 
prezentare conservă unghiu- 
rile. In adevăr să considerăm 

“unghiul dreptelor MT, MT, în | 
Ma SR planul Lobatschewskyan, că- 

rora le corespund pe sferă două cercuri ce se tae în M' şi care 
admit ca tangente MT", M'T',. Planul tangent (T) în M” la sferă tae 
conul după 'o conică (C), ce are M” ca focar (1), iar tangentele M'/, 
Mi, duse din focarul M” la această conică sunt (2) dreptele izotrope 
din planul tangent (IT) 'ce tree prin M'. Conicei (C) şi dreptelor 
MT, MT, M', Mt le corespund în planul (Il) cercul T și dreptele 
MT, MT, M4, Mt, ultimele două fiina tangentele (3) duse din M la 
cercul I', adică dreptele izotrope din planul (II) ce trec: prin M, Unghiul dreptelor M'T', MT; este dat de raportul R(M'T, MT, M',M'(), iar unghiul Lobatschewskyan. al dreptelor MT, MT, de răportul R(MT,, MT, M&, M4), adică coincide cu cel euclidian, căci dreptele M4,M4 sunt izotrope. Se vede că cercurile se conservă (4) 

. în această reprezentare. Deci,- avem o reprezentare conformă a pla- nului Lobatschewskyan pe o 'sferă. 
| După cum. vedem, găsirea imaginei Geometrii Cayleyene stă în strânsă legătură eu teoria suprafețelor aplicabile, care constă în deformarea uneia din ele (fără a altera lungimile liniilor trase pe această suprafaţă -şi unghiurile sub care aceste linii se tac), astfel 

(5) A se 'vedea Lecțiuni de Geometrie Analitică, (No. 9%, Aplicaţie). (Î) A se vedea Lecțiuni de Geometrie Analitică (No. 105, XI). , (5) Căci să ştie 'că dacă două curbe:sunt tangente şi proecţiile lor conice pe un plan sunt. tangente, E (0) Aceasta se poate vedea analitic, luând astfel axele perpendiculare ca ecuaţia sferei să fie Z-F-y--a?==1, a planului (0) z=d şi H(0,0.a). Se scrie ecuația conului (Zecţiuni de Geometrie Analiticii, No. 245, II): cu vârtul H. şi trecând prin curba de intersecţie (cercul) u sferei cu planul azx-i:y-t-ro2=0 (ce trece Prin centru); se vede apoi că intersecţia “acestui con cu planul 11 „ făcând z=d) este un cerc. a a : ” 

  

  

  

Fig. 18,
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ca; să o putem aplica “pe o altă suprafaţă fără ruptură şi îndoitură. 
Ştim.că' o geodezică a unei tsuptafețe-âste prin definiţie drumul 
cel. mai “scurt de la un punct: lă; altul :păzâceastă suprafaţă. Deci, 
dacă două suprafeţe “sunt. âplicabile; gevdezicele uneia: corespund 
geodezicelor celeilalte, : căci 'deformareă -nealterând lungimile, con- 
servă geodezicele. e ri ai Pa N 

i Curbura totală a:unei suprafeţe este':inversa. produsului celor 
_două raze de curbură principale:: Se: arată că: condiţia necesară şi 
suficientă: pentru ca o. suprafaţă să fie -apiicabilă pe o sferă, de rază 
R, este ca această suprafaţă să:âibă “curbura toială constantă şi 

egală cu 33: O sferă este aplicabilă. într'o înfinitate do: moduri pe 

ea însăşi; deci, o suprafaţă: cu curbura. totală constantă va fi apli- 
cabilă pe ea însăşi într'o: înfinitatg: de .moduri.: Prin urmare, .Geo: 
metria liniilor. trase: p& o-suprafaţă.:va, fi aceeaș ca Geometria-linii- 
lor trase pe -o suprafaţă :ăplicabilă-pe.prima.:.. :. i: 

Dar, am văzut că Geometria plană “a lui: Riemann: nu diferă 
de: Geometria pe o sferă; ea 'nu va diferi de Geometria suprafeţe= 
lor cu curbura constantă 'pozitivă. “Triunghiurile--ale căror” lături 
sunt trei geodezice trase pe o astfel de' suprafaţă,-'vor -avea: suma 
unghiurilor mai mare ca duuă drepte şi elementele vor fi legate cu 
formulele Trigonometrii sferice. Cum cercurile mari (geodezicele) 
ale sferei se întâlnesc, rezultă că în Geometria Riemaniană toate 
dreptele se întâlnesc, deci nu. sunt paralele. 

Dar sunt și suprafeţe cu curba constantă negativă, cunoscute 
"sub numele de suprafeţele lui Beltrami, cum este pseudo-sfera: 
(Fig. 15), suprafața 

de rotaţie născută de 

-curba tractrice în ju- 

„rul asimptotei (Fig. 

14), această curbă 
fiind  caracterrizată 
prin proprietatea că Piz 4. 

este constantă por: ri 
ţiunea MT din tangenta! cuprinsă între punctul de contact și asimp- 

totă. Geodezicele pe :âceastă” suprafaţă: au proprietatea. că printr'un 

punct se “pot. duce“ mai: multe geodezice ce nu tae o. geodezică 

dată; 'ele prelungite, se încolăcese mereu. în, jurul gâtului subțire 

al suprafeţei fără să. întâlnească ; geodezica „dată ;.: deci. printr'un 

punct. se :pot-duce mai. multe, paralele: la o: dreaptă. Geomeiria 

pe aceste suprafeţe nu , diferă de aceea a lui Lobatschewsky. 
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Triunghiurile ale căror laturi sunt trei geo-. 
dezice trase pe o astfel de suprafaţă, vor. 
avea suma unghiurilor mai mică de cât două 
drepte şi elementele lor vor fi legate cu for- 

“ mulele Trigonometrii plane I.obatschewskyene. 
Aceste imagini ale Geometrii Cayleyene, - 

aceste dicţionare, cum le numia Poincars, ne. 
fac să înţelegem oarecare propoziţii ale Geo- 
metriilor neeuclidiene, pe care nu le poate." 
prinde intuiţia noastră obişnuită cu spaţiul 
euclidian în care presupunem că trăi. | 

Cum Universul real (Spaţiul-Timp) este. 
N o multiplicitate Riemaniană cu patru dimen- 

siuni, (Geometria -Spaţiilor. lui ' Riemann a luat o mare desvoltare.. 
Această Geometrie poate fi concepută ca studiul unei forme cua- 
dratice de âiterențiale Xgudxidxu, definită pozitiv, adică ce se des- 
compune într'o sumă de pătrate. Se poate concepe însă o Geo-. 
metrie mai generală, ca studiul unei forme cuadratice de diferen- 
țiale, cum este în Relativitatea generalizată. De altfel, toate aceste: 
Geometrii pot fi corstruite pornind de la ideea de grup (1). 

  
(1) Pentru mai multe detalii, a se vedea; 1Veyl, Temps, espace et- matiere, 1922; Becquerel, Expos€ €lEmentaire de la Theorie d'Einstein (Col-. lection Payot, 1922); Darmois, Elements de G&ometrie des espaces (Annales de Physique, 1924); Bouligand, Legons de Geometrie vectorielle, 1924; Cartan, La theorie des groupes et les recherches r&centes de Gâomâtrie dittârentielle. (L'Enseignement mathematique, voi XXIV,1924-1925); Cartan, La G&ometrie- des espaces de Riemann:;(Memorial des Sciences math6&-natiques, fasc. IX. 1925); 1 evi-Civita Lezioni di Calcolo ditț i 3 

Soo pei , C ifferenziale assoluto (Roma, A..
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NOȚIUNI: ELEMENTARE 

  

DE 
„+. GEOMETRIE VECTORIALA. | 

“Operaţiuni elementare asupia veci orilor. | 
ee ci de ta i pi i iii e Meet, 

aaa . . ss. . - 

1. Generalităţi. O cantitate vectorială, său un vector, este 
caracterizată printr'o direcţie şi -o mărime; cum sunt, de ex., viteza, 
„acceleraţia, forţa.: O- cantitate scalară, sau un scalar, este caracte- 
vizată numai priri' mărintea sa, fără să indica nici o direcţie, cum .. .. 

sunt, de ex., numărul locuitorilor ” unui oraș, massa' unui 'corp, energia înmagazinată de un acumulator, 
Un vector -se -poate reprezenta, grafic printr'un segment dirijat, având o origină sau un punct de aplicaţie, :o direcţie ce trece prin punctul de aplicaţie și care este comparabilă cu direcţia “vectorului, un sens pe direcţie (comparabil cu acela al vectorului) şi o mărime sau modul “care :est6 raportul mărimei vectorului prin mărimea 

luată, ca unitate de:măsură. De ex., AB (Fig. 1) reprezintă un vec- tor, având origina A, direcţia AB, sensul de'la Ala B şi :mări- 
rimea: [AB]... Pa . Pentru ușurintă, se. reprezintă un vector printr'o singură literă, “deasupra căreia: se pune o Săgeată ;.de ex, : Era 

B o a i aa 7 

Un vector este nul, când 
origina sa coincide cu extremi- 

“tatea; un asemenea vector are 
- modulul zero, iar direcţia și 

sensul sunt nedeterminate. 
Doi vectori (sau mărimi vee- 
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>> : . 
toriale) a, a' se zic echipolenți, când au aceeaș direcţie, acelaş sens, 
acelaş modul, şi. care, au' punctele de aplicaţie diferite. Aceasta se: 

exprimă astfel! 
> > 

„d= a. . 

Echipolenţa are aceleaşi propriețti- ca Și. « egalitatea (numerilor,.. 
> 

figurilor, etc.), adică, dacă a= b, avem i= a; dacă & =b şi dc, 
> > 

avem a=ec. De.aceea, în loc de echipolenţă, se zice egalitate veca- 

torială, Sau, mai i simplu, egalitate (dacă nu este nici o îndoială). 

Vectorii AB Și A'B sunt echipolenţi (Fig. 1), când pot coincide: 

printr'o translație. 

In Calculul vectorial, elementele operaţiunilor ca şi rezultatele; 

lor sunt cunoscute afară de o echipolenţă, (o egalitate). 

Raportul a doi vectori de aceeaș direcţie. este câtul module- 

lor, luat cu semnul + sau —, » după cum vectorii sunt de acelaş. 

sens sau de sens contrar. . 

Dreaptă dirijată sau axă. este o dreaptă pe care s'a ales un 

vector “a care să serveascii ca unitate, al cărui sens definește sen- 

sul pe axă şi cu care se va compara orice vector paralel cu dreapta. 

Vectorul PA se zice vectorul unitate. sau. veelorul unitar al axei. 

„Măsura - nui vector paralel cu axa este raportul său cu vec-- 

torul unitar a. “Deci raportul a doi vectori paraleli cu o azi, este. 

„egal cu câtul măsurilor lor. Modulul unui vector este valoarea ab- 

solută a „măsurei sale, 
> 

"Produsul anul vector a printr'un scalar (un număr) fe este. 

o > 

„un vector de aceeaş direcţie cu a şi al cărui raport faţă dea a este 

precis seal cu k (n mărime şi semn). Acest produs se reprezintă. 

prin Ea. sau: zh. Se» vede că. vectorul ka se. obţine făcând asupra. 

lui a o oniotetie în raportul E centrul. de omotetie, fiind. oarecare, 

” 
Di , 

Toţi vectorii Ha sunt paraleli cu. 

Când, unui vector a printr un scalar k este un : vector [4 pa-- 

'ralel cu a care este egal cu produsul ui a prin inversul lui k adică. 

| . e BE ”. Pi > 7] „i DI IItE | i 

bre 
ati a



> > > 
u; 

Înversul unui vector a esto un vector V, paralel cu a, dar u 
| A 3 , - >> “cărui mărime este inversa mărimei lui a. De ex, dacă atu, u 

fiind vectorul unitar, atunci | _ - 

a 

Un vector liber este un vector care este definit afară de o -echipolență. Dacă avem nevoe a preciza origina A a unui vector 
“liber AB, se întroduce un al doilea vector OA. care admite ca ori- „gină un punct. fix O al. spaţiului. o | 

„Calculul vectorial (1) operează direct asupra vectorilor, Acest -calcul are faţă de metoda analitică carteziană, următoarele avan- “tajii: 10, Nu cere descompunerea vectorilor daţi după axele de “coordonate; 20, Legile sau rezultatele. se traduc printr'o singură "ecuaţie în loc de trei; 30. Se operează direct asupra mărimilor "vectoriale, ceea ce permite gândirei de a conserva imaginea mă- 'zimilor fizice asupra cărora ea lucrează ; 40, Ecuațiile nu depind de nici un sistem de axe particular, << | | e 2. Sumă geometrică, „Diferenţă geometrică. Se zice suma „geometrică a mai multor vectori (sau mărimi vectoriale de acelaș 
D fel) a, d, c,..., vectorul obţinut cu regula M poligonului în modul următor : Printrun punct 

—> Pi A (Fig. 2) so auce un vector AB echipolent —> 

cu &, prin punctul B un vector BC echipo- 
C lent cu d, prin punctul C un vector CD echi- 

5 „ Polent eu e, şi aşa mai departe; dacă M este Fig. 2, exlremitatea ultimului vector 'aşa construit, 
(!) Născut şi dezvoltat în țările anglo-saxone înce sând “la 1844, de 

“către Hamilton, YPillard Gibs, Heawside e Q parte foarte incoace, la i de 
terea şi dezvoltarea sa se datoreşte deopotrivă şi germanului G'rassmann. 
| Gntru mai multe detalii, se poate consulta: Burali-Forti et Marco- 
ong0, „pateul vectoriel ei applications (1911); Guiot, Le Calcul vectoriel et ses 

pi „cations ă la Geometrie reglee (1912); Cofiln, Calcul vectoriel (1914); 
si Verstein, Elements d'Algtbre Yectorielle et d'Analyse vectorielle (1921); Pomey, 

rincipes de Calcul vectoriel et tensoriel (1923); Bouligund, Lecons de Geometrie 
| eo ortelle (1924); A. Chatelet et Î. Kamp6 de Feriet, Catcul vectoriel (Theorie 
d pp icationa geometriques et cinematiques) (1924); Lafay, Xotations et formules 

oriciles (1925); 4, Tresse, Geometrie analytique (1925); n. Bricard, Leţons 
-de Cinemat ; 2 s iu 
E (uz taue (1926); Bouligand et Rabat, Initiationi auz methods vecto=
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— - 

-AM este suma geometrică a vectorilor,. | 
Suma este definită afară de o echipolenţă. 

In cazul a doi vectori (Fig. 3), avem regula paralelogramului. 
— 

In loe de a construi OA şi AC echipolenţi cu vectorii de adunat 
-_ — | - . 

a şi b, se poate construi, începând de la aceeaş origină O, OA 
— 

şi OB echipolenţi cu aceşti vectori, Se vede că suma, 96 este dia- 
gonala paralelogramului construit pe OA și OB. 

Adunarea geometrică este o operaţie comutativă (se poate 
interverti ordinea a doi vectori), | 
-ceea ce se vede din fig. 3, că, 
“în regula paralelogramului, cei 

-doi vectori joacă acelaș rol. 
Adunarea geometrică este și o 

“operaţie asociativă (doi sau mai 
mulți vectori pot fi înlocuiţi prin 
suma. lor efectuată); aceasta se , "Fis 3. 
poate vedea în fig. 2, că, în re- | 
.gula poligonului pentru trei vectori, se poate înlocui linia poligo- 

„C 

  

nală BCD prin vectorul BD suma lui BC şi CD. | 

Datorită acestor proprietăţi, adunarea geometrică se repre- 

:zintă prin acelaş semn + ca şi adunarea numerilor și avem 

— î-—— — — — — —— 

at+b=b+a,  ar(bro=(a+d)re. 

| Din aceste egalităţi rezultă, ca şi în aritmetică, că într'o sumă 

'de mai mulţi vectori, se pot permuta termenii și înlocui mai mulți 

-dintre ei prin suma lor efectuată. Dacă se adună acelaș vector la 

-cei doi membrii ai unei egalități vectoriale (adică a unei echipo- 

:lenţe), se obţine tot o egalitate. | 

Modulul unei sume geometrice este cel mult egal cu suma 

:modulelor 
_— — — i R 
|aro+r.-.] Sa] |... 

„Aceasta se poate vedea din fig. 2, unde lungimea dreplei AM este 

-cel mult egală cu suma lungimilor laturilor linii frânte AB+ BC... 

Egalitatea are loe numai dacă vectorii sunt. paraleli între ei şi de. 

„acelaș sens. a o a A 
: 

— 

Vectorul opus lui AB este orice vector echipolent cu BA. Avem



4 

— — 

AB+BA=0. Acest vector oste > încă” veetorul produs (— 1). AB şi 
se reprezintă de Gbicei cu 38, sau cu -a în cazul vectorului a. a, 

„ Diferența vectorilor a a și d este- un vector d, astfel că 
—- —— 

o „di+b=a. 

Vectorul 'd este defînit afară de o cchipolenţ și este suma lui a a cu 
vectorul opus lui 3, adică: 

> 

a+(—d), 

j: 

ad= 

care, se mai scrie d=a—b. De aci urmează, ca ŞI în aritmetică, 
: că semnul — pus înaintea unui 

vector înseamnă, sau a scădea 
acest vector. din cel. care îl pre- 

„„cede, sau a aduna: opusul. său. 
Pentru a . obține diferenţa vectori- 

  lor a ȘI o, se: duce printr” un punct 

„0 (Fig. 4 vectorii OA, 05 echi- 

  

> — 
-polenţi cu, a şi 0; suma veetorilor OB Și BA fiind OA, urmează — 

că RA este diferența vectorilor OA și '0B, astfel că diferenţa « a— 25 
este echipolentă cu vectorul BĂ, „care, merge de la vectorul scă- 
zător la vectorul descăzut. | | | 

De aci urmează că, fiind date două puncte M şi M', avem, oricare ar fi punctul 00, 

Sâ Oa Oa. 

3. Componentele unui; veetor, Distanţa a două puncte, I. Orientarea spațiului. O axă z'a este o dreaptă pe care s'a ales un sens de parcurs, numit'sens pozitiv. Un plan zOy (Fig. 5) este orien- tat, când s'a âles'un sens de: rotaţie ; sensul” direct este cel ce acuce pe Oz. peste Oy cu o rotaţie inversă “ca mersul acelor unui „ceasornic, când stând în O şi privind pre z şi Y, avem mâna 
(9 Pe aceasta se bazează notația lui Grassmann, după care se con: 

sideră vectorul Mat ca diferenţa a două puncte M şi M”, ceea ce se scrie MM=M'—M,



„sul direct al spaţiului. Spaţiul. cu trei” 
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dreaptă spre Oz şi, mâna stângă, spre Oz y „Un spaţiu este 9rieritat; 
când, în jurul “fiecărei axe din spaţiu, 
este asociat un sens de rotaţie, zis sen--:- 

dimensiuni, fiind : reprezentat: prin irei ... -. 
axe Oz, 0y, Oz, (Fig. 5), 'sensul direct ... 
al spaţiului este: acela “care corespunde 
rotații în. jurul lui Oz,. ce aduce planul A 
zOz peste planul y0z,: cu o rotaţie in-: | Me 
versă. ca mersul acelor unui „ceasornic, Z A di 
pentru un observator străbătut de la - 2 
picioare la cap de 02, şi care privind - n Fle5 
spre z« şi y, are mâna dreaptă spre Oz şi mâna stângă spre Oy. 
Două trieare Ozyz și 0'z '“/'2' surit de acelaş sens sau de sens contrar, 
după cum, pentru un observator, așezat . succesiv pe cele două 
muchii corespunzătoare Oz, O'z2", şi străbătut de la picioare la cap 
de aceste axe, unghiurile (Oz, 0), (0'z', 0'y”) sunt de acelaș sens 
sau de sens contrar (adică se. aduce Oz şi O'z' peste Oy şi 0'y" 
cu rotații de acelaș sens sau de sens contrar). 

II. Componentele unui vector. Proecţia unui punct pe o axă 
paralel cu un plan dat, -este intersecţia axei cu planul dus prin punct 
paralel cu planul dat. Proecţia unui vector pe o axă, paralel cu 
un plan, este vectorul care are ca origină și ca, extremitate proee- 
iile originii și extremității vectorului dat. - Mi 

Se arată că proecţia pe o axă a sumei geometrice. a mai 

multor - vectori este egală cu suma proecțiilor vectorilor 'eare com- 
pun suma. , 

Considerând vectorul AB (Fig. 6), să construim paralelipipe-, 
dul cu diagonala AB şi cu muchile paralele cu acelea ale triedru- 

- “lui Oz Oaye. Se vede că vecto- 

    

rul AB este suma geometrică, 

a vectorilor AG, Ct= Ab, ă 

D FB= AE, “adică 
— — — - 

AB= ACAD -FAE. 

Deci, un vector a poate fi. 

descompus, numai întrun 

  

, > 
singur fel, în alţi trei, ax, 

N. Abramescu, — Lecţiuni de Geometrie Analitică, 35
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>> i: i. 
ay, az, respealiv “paraleli” cu 1 Oz, 0 y, Oz, asttel' în cât avem - 

oa. 
(1) : a= Sastayt az. | | „i 
Vectorii as, ay, az,se zice componentel vectorului a:în raport :cu 
axele Ozyz. Insemnând cu X,Y,Z măsurile acestor vectori, se vede 
că la orice vectori corespund. trei cantități X,Z şi invers, trei 
numere algebrice X,Y,Z . pot fi considerate ca măsurile - veetorilor 
componenți ai unui. vector față 'de axele Ozyz. Ş n. 

In „particular, un punct M Fig. 6) este „Yeprezentat: prin mă- 

surile componentelor lui OM, CZ care sunt coordonatele lui: M, 
z fiind abscisa, 1 ordonata, z cota. - 

Ca: aplicaţie, să considerăm vectorul a definit prin Mae), 
Miz Y a). „Insă am „Văzut că: 

IE MN == =0M'—.0M 

ŞI aplicând proprietăţile proecţii sumei geometrice, rezultă că vee- 
= 

torul MM! are ca: măsuri ale. componentelor sale 

N=a'—z, Y=y2 —y, = —zi 

Regisim astiel rezultatele din Geometria analitică şi anume proee- ţiile pe axele Oz ya ale vectorului MM, când se cunose coordona- tele punctelor M şi M'. | 
——. Altă aplicaţie avem calculâna. lungimea vectorului, a x, Y,Z). - Această lungime este diagonala paralelipipedului dreptunghic având >>, 

-ca laturi Za, a, az; și este egală 'cu- 

„als Vsepera 
Aplicând acest. rezultat vectorului MAL, M(z.y2), M'(zy2), avem A=x'—z, Y=yp —y, Z=a —z,: „deci regăsim distanța dintre Dune- ele M, MW. 
  

-. Mr ETER SEE: 
In fine, Izo 10,20) fiind mijlocul vectorului MN, avem MITA; 
deci zp—z= Z'—a9,. 20702), formule citată, ” 

4. Forma vectorială a expresii analitice a unui „vector, 
Aplicaţii, Direcţii parâlele. Să considerăm vectorul 7 ale cărui 

=



  

SAT 
:proecţii:pe: axele 0xpz au "măsurile x, % Zi Să. Înseninăra “cu 

î În h vectorii unitari pe vale 0, Ov, 0; veciorul de măsură 
-_. 

X pe: Ox: 'se poăte zeprezentă, prin X. i, și de esemenea  pentra vec- 
“torii Y şi Z. Egâlitatea (1), adică: - e Si 

— ./. a. 

a= vector de măsură X pe Ox 
3 “+ vector de măsură Y pe 0y 

; + '+vector de măsură Z pe Oa 

ia forma mai simplă; veetorială, 
ps 

(2) n aa x. îrvjaz: zi 

În această egalitate, semnul - însemnează adunarea (suma) 
„geometrică ; semnul . înseamnă produsul unui vector cu un sca= 
lar, operaţii expuse. mai.sus, Se poate .deci aduce relaţiile. și ope-. - 
rațiile definite între vectori !a relaţii şi operaţii asupra proecţiilor. 
sau coordonatelor. : EA , Azi Ea î je | 

Ca aplicaţie, să considerăm doi vectori a şi. a, ale căror pro- 
- 

oii pe:cele trei axe. Oz, Oy, 02 de. vectori. unitari i 3, k, sunt 
X, Y,Z şi X',Y,Z; avem 

> NS > > 
a= x, ? i priză XV. k 

Adunând veetorii a și: a', avem 

- 

aa x ity, uz. BX, Vaz. fe 

- 2 
| aa = (5-30), +04 w. + 2+7.k 

de unde rezultă că XX, Y+Y, Z+Z' sunt cormponeneli sumei 
> = | x - 

a-+ a. o Ie > 

Produsul vectorului a cu scalarul. m, este 

Me a= me a. az, = (m. X). Tim YI). fm. Z). 3, 

-deci componentele acestui produs sunt mX, mă, m. 

| In particular, produsul prin —1, adică opusul unui vector, 

are ca proecţii valorile. opuse ala proecţiilor vectorului considerat; 

Se deduce că diferența celor doi vectori are componentele X-—X,, 

y-—Y', Z-—7/. Diferenţa. a doi vectori echipolenţi - fiind nulă, son
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diţiile ca vectorii :să, fie: echipolenţi se obţin - pepe că : aceste: 
componente sunt nule, adică X=ă, Y= =Y, 2= Z.. n 

a. > 
Pentru 1 ca 'veotorul a! să. fe paralel cu a, trebue a „exprima, 

— 
că vectorii a şi m.a, m fiind un scalar, sunt cchipolenţi adică 

> > 
 a=mea,. î 

Proecţiile vectorilor & a şi m. a fină x, Y,Z și me x, my, m.Z. 
condiţiile ca vectorii z și m. a! să fie echipolenţi sunt ; 

| X=m. x, Y=m x Z=m.Z, sau Da 
X_Y_Zz 
Xp 

“care sunt relaţiile analitice, ca vectorii (X, Y2) Cey YZ') să fe. paraleli. 

Cum (X,Y,Z), (X/, wz z) sunt parametrii . directori (în. cazul: vectorilor unitari, sunt cosinusurile directoare) ai. direcțiilor vecto- > 

rilor: ag ŞI a', regăsim . -condiţiile de paralelism a două drepte, 
5, Schimbarea sistemului de vectori unitari. Să conside-: . 

îm 3. PĂM, în- spaţiul orientat, două 
„triedre” directe - Oxyz, O'a'y/z” 
p(Fie. 1). AL doilea triedru este 
* aefinit faţă de primul, când se: 

> 

     
Y  vectoriiunitarii/(a (piQur),j un 
„1 &'(p3,Q375) ai axelor O'a', 0'y',0'z 

Sa o PP Fiş. 7. Insemnând cu 2, 3, 4; vectorii uni-- 
tari ai axelor Qx 2, avem PQIIO'y, NQJO' d 

| E ” 90) o. dyoij + ză, 
2 . A . 

—- — x: . 2 =. i-ar] jr j, 7 = pa. ta Ira, % pp = Da-t-t Q3.j-kra. Li Să considerăm vectorul OM şi fie (ay), (a y',2') coordo=- natele punctului M faţă de axele Oxyz, 0'4'y'a', adică | 

cunosc vectorul 00 (20, poza), $ 

| Oa? 2-Fy. ja. z, OM, ir y kat, pi



  
, EEE 

Relaţia. 03=007+- OM devine 
La ăi eiyoikz E (aco ît-y0 od 202) rar. 3), | >>> 

Inlocuind pe -, ş, 4 cu valorile lor avem 
>. - >. > > >. 

x. 34+ 9.3 2. h=a9 .2-F-JYo „J-tao E-+a.(pi „iq „j-+r + 
=. - > > > 

Ye (poet gaj -kra.E)+ 2.(pa.i-+ da-j-t ra. 
__—— 

ordonând în raport cu î, 3, &, obţinem 
> > 21 y. ta. k=(00 + pi -Fpa. y'+pa.2).i+ 

(yo+ a 0-02. y+ 3.21). "(zori „ara y' brazi, 
de unde 

X=X0-F-prX'4+-pay'4+-ps2", 
o YS Yo n ă' + day 32", 
 ZSZokriă' tray 32. 

care sunt formulele dă transformare ale axelor de coordonate.. 

In cazul axelor perpendiculare, coeficienţii directori zi, qu, 

Fie e. Dă Ca, Ta Sunt cosinusurile directoare ale axelor 0'x'p'2', - 

6. Reprezentarea parametrică a dreptei. I. Dreaptă dusă 
“printr'un paunet paralelă cu o dreaptă. Fiind date punctul M.(zyu20): 

, - — 
şi vectorul a (p,9,r) (Fig. 8), se vede că MM= 

ay
 

> —— , >. 
A.a arată că vectorul M,AMI este echipolenteu a; 

deci această ecuaţie vectorială reprezintă, când 
A variază, .punctele M(z,,2) ale dreptei. dusă .     M, . > 
prin M, paralelă cu «. | Fig. 8. | 

Proectând pe cele trei axe, din ecuaţia „vectorială a dreptei, 

deducem . , 
Bu =Ă- De VĂ 22 Ar, 

| D= y=_2—2i ij 

- p Q 7 .. ... 

care dau reprezentarea parametrică "şi ecuaţiile analitice ale drep- 

tei considerate. 
DS , , 

Ecuația vectorială MM=A.a a dreptei date se poate serie, 

şi altfel. Insemnând cu O un punct oarecâre al spaţiului, ştim că 

Mai = OM — 0, astfel că ecuaţia vectorială a dreptei considerate 

se scrie E 
-. — = 

OM=OM+A.a, -
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M fiind un punct oarecare al dreptei,-iar A un. parametru variabil. 
Tot această ecuaţie vectorială reprezintă „dreapta dusă: prin, extre- 

—— * , 

mitatea M, a vectorului. OM, şi “paralelă. cu' a îi 
II. Dreaptă definită de două, ouă punele. M fiind. un bunet al al drop: 

| tei M Ma (Fig. 9). se! „vede că: MM A. DAI, este: “ecuaţia vectorială 
| Mp a acestei drepte, - -O fiind un punct oare- 

M, M care al spaţiului, ecuaţia vectorială se poate 

    

   

   

  

scrie , _ 

Dii-0ăiaii aj, 

“(9 Dă Dătuta 0 . . o __ My II Wa 

O .: | 6 „ 0M= IĂ ! 
Fie. 9 „Sau i 

OM=A, . OM da . OM2,. -Aj TRAI A = TRI A+k=l, 

sau. .: i ” 
(CDI 0M=u 0 OA, +(1-— —4)0Âb, 
4 fiind un parametru variabil. 
| - Ecuația (4) reprezintă dreapta ce trece prin extremitățile NM 

Și M2 ale vectorilor OA, Oi, ! 
Proectând pe cele trei. axe, din (8) deducem ecuaţiile Cunos- cute 

o , 
PA. pă: ja. _Zikă.za pa i TA i sa IFA 

ce dau reprezentarea parametrică a a dreptei definită de punctele Mu(217152),. Ma(eCosty2 22). 
„ In cazul figurei plane, presupunând că.luăm ca axe 0z şi Oy droptele ON şi OM, - însemnând cu a şi O: lubgimnile vectorilor 

OA: şi OA, proectând paralel cu direc ile 03 Oz 
, 

pe Oz și 0, din eacuaţia (3), deducem » i , 

d a 
Ta di, 

de 'unde, eliminând ps A, ă | 

ate >L. Ia a 
care este ucuaţia cunoscută a dreplei e ce tae pe lungimile OM, =a, OM=39. =. pe axele Oz și %
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7. “Aplicaţii: asupra dreptei. 1. Si se arate că diagonalele. unui parale- 
logran se tae în mijlocul 'lor," Să luăm origina 0. în Vâriul A al „paralelo- 
“Bramului ABCD (Fig. 10). De oarece 

06=65+05, însemnând” cu _M. un punct 
al dreptei OC, ecuaţia acestei drepte este, 

-(5) Ou= >(0B+00). 

Dreapta DB trecând prin. “extremităţile     " “vectorilor 0B, 05, “însemnând cu Mun A - TI B - 
punct al dreptei DB, ecuaţia ' acestei | | Fig. 10. 
-drepte este” _ | 

(6) 'OM=i. 0OD+(1—p)0B. : Rază 
Dacă M este punctul de intersecţie al dreptelor OC „şi DB, avem aceeaș 

! "valoare pentru OM dată de ecuaţiile Să (6) şi deci 

(7) , XOB-+OD)=u.05-H1=p). 05 

Ambii membrii ai acestei ecuaţii exprimă "vectorial: descompunerea 

' 

= 

„aceluiaș vector OM după direcţiile OB şi OD. Cum! această descompunere. 

. . . . . SR > _ | 
se face în mod unic, în funcţiune de vectori OB, OD, urmează că trebue să L 

-tie respectivi egali coeficienţii sc scalari ai acestor vectori în ambii membrii ! 

ai ecuaţii (7). Coeticienţii lui 05 dau Aia şi acei ai lui Ob, dau 1=a, 
— 1 

De unde A==ze iar vectorul: OE corespunzător punctului de intersecţie al 

1 
-dreptelor AC, EB este dat de ecuaţia (5), unde se inlocueşte. A cu z» 

GE=1-(0B.++00)=+-. 06, . 

-relaţie care probează că acest punct de intersecţie este mijlocul diagonalelor. 

Observare, Se vede că. în: exemplul de mai sus, am exprimat toate 

-dreptele problemei în funcţiune numai de doi vectori, OB, OD, neparaleli, din 

acelaş plan.cu îigura dată. La îel 

se procedează în: orice problemă 

-din plan, căutând a exprima-toate 

dreptele în funcţiune de doi vectori” - 

neparaleli din acei plân, îar pentru 

o figură .din spaliu, exprimând totul 

-cu. ajutorul a trei vectori care nu - 

sunt în acelaş plan şi arbitrar aleşi. 

II. Medianele unui triunghi se . 
“întâlnesc într'un punct aşezut la două 

treimi din lungimea lor începând” de 

la vârfuri. Să luăm ca origină O un 

punct exterior planului triunghiului: | —— T 

dat 'ABC: (Fie. 11). Să 'exprimăm * .-- - Fig. 11, 
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e LI | e a dreptele problemei în funcţiune de vectori, OA=a, „0B=3, OC=e, Insem-- nând cu A“, B', C' mijloacele laturilor, avem: 
N . 

—, 1 —— — =, 1.__— A, 1 - 

OA =zb+o), OB = zeta), OC'=-(a-+b), 

„Deci, ecuaţiile dreptelor AA” BB' CC" sunt . 

6 (AA) OM= 24 (7045, 

(9) (BB) OM =p.54 d-ra), 

(0) (CC) OM= pei Dta+d). 
Punctul de intersecţie al dreptelor AA”, BB' se objine egalând în ecua-. 

țiile (8) şi (9) coeficienţii lui a, bd, c, adică | 

AZ, PUN LU) Up); 
N | | 1 A _ , _ E Bi — K de unde A=n=z ŞI înlecuind în (8), urmează că vectorul OM corespun-- 

zător punctului de intersecție este 

Să 1235 
OG=-(a+ -Fe , 

N 

Din cauza simetrii, se vede că punctul G este: punctul de intersecţie- - şi al celorlalte mediane. 
Pentru a 'vedea poziţia lui G pe mediana AA”, să observăm-că 

TA DD 15 1=>.>.= AA =OA —O0A=3(0B-+-0€)—0A4= L(0ro) a 

i — — DDD 2 > 2 AG—0G-OA=esarțirțe) 20 [Le —2|=2A7. 

- —.—— : III. Condiţia ca trei puncte să fie colineare, Vectorii OM, OM, OM, au. exiremilățile M,, M,, M, colineare când între ei avem relația 
— — — . (1) A+ OMukaz. OMa. Fa, . 0M.=0, AFatăs=0. 

In adevăr, din (4).se vede că, M fiind un punct al dreptei M,Me, suma: coeficienţilor vectorilor din această ecuație este | Ei 

aP(l—p)—1=0, 
şi deci, in cazul relaţii date, punctele M,,: M2, Ma sunt colineare când. MoPAz-Făs=0. - , 

” 
, Exemplu. Jlijloacele diagonalelor într'un patrulater complect suut în linie - dreaptă. Fie N, P, Q, mijloacele diagonalelor. AB, DB, “EF ale patrulaterului  
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complect ABCDEF (Fig. 12). Să um origina , O în A şi să exprimăm toţi 
-— 

vectorii în funcţie de vectori AB=3, AD=3, Să presupunem "că Apa, 
_— 
AFi=g.0. Ecuațiile dreptelor DE 
şi FB sunt 

- OM=a.AD+(I—A)AE, 
— - > 

(12) (DE) OM=a.0+(1—p.a, 

  

  
— = > E 

(13) (FB) OM a.b+(l—p).a.. A a 8 
Fig. 12. 

Vectorul OM corespunzător . 
punctului de întersecţie C al dreptelor DE şi FB se obţine egalând coeli- 

| cienţii lui A şi 7 în ecuaţiile (17) şi (13), de unde 

(p—1a p—L: 
==up, (l—Np=l—u sg A ue up, ( NP = pai? pai 

. Inlocuind în (12), avem - îi 

Pa ap-bDe- 2 De== „d. pai *f pa: 
N, P, Q fiind mijloacele lui AC, DB, FE, avem. 

pla—1) = Apo ON=2 z5toslmzi ma d 2], 

O0b=L(05-+05)—Lt-f, 0A= 1(0£405= Lp. ara î 

Pentru a arăta că punctele N, P, Q sunt colineare, să arătăm că ă între 
—_—— . 

vectorii ON OP, 0OQ avem o relaie analoagă cu (11), adică 

— — 

=-OP+e. „9-9 ON=0, etp-t=0, 

a.OP-FA- 00: =(e+p)0N, 
sau 

e OP-+OQ=(+10%, Ie 
unde am pus = Inlocuind, trebue să avem. ” 

- i _ pia— Da a(p—1) tattoo 8040 PUD 020 pi 5]. 
- , 

Egalând coeficienţii lui a şi, [A oblon, i ” _ 

i+p= == (a- D, cromat Mob, 

două ecuaţii care trebue să dea aceeaş valoare pentru t. Rezolvându- ie „în 

raport cu î, obţinem în adevăr aceeaş “soluție. pentru I=—Pq de unde ur- 

mează că relaţia (11) este verificată, punctele sunt colineare. 

a.» 8. Reprezentarea parametrică a planului.: Î* Plau:dus prin- 
> 

imun pune, paralel cu două dreple. Să considerăm vectorii a și b
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în spaţiu, și să ducem prin punctul A (Fig. 19) vectorul AbB= 4 

" paralel cu a Și prin „Punctul B veelorul BN = pe 3 paralel - cu A 

Vectorul AM=AB+ BM A au. d este înte un plen paralel cu 
  

vectorii a şi 2. O fiind dun punct 

al ! spaţiului, „avem ODi=0A + 

AN, adică 

(4) OM= OA +a a-tu.d 
| ecuaţie. care dă un: punct 0a- 
recare M al planului dus prin 
punctul A .paralel cu vectorii — > | O a şi d, unde A și p sunt doi pa- 

- Fig. 18. rametrii variabili. 

  

  

Insemnând cu A(0,y0;20), ap), dtp” 7”) punctul şi vecte- 
rii daţi, cu M(ay,2) un punet al planului, „din ecuaţia, vectorială 
(14) obţinem următoarele trei ecuaţii 

„r=zotiptup, y= votata z=zo-Hăr-+ pr, 
de unde, eliminând pe A şi p, avem ! 

L—I0. VY—V0 '2—20 

Di q: r |=0, 
] p* g' pr ! 

ecuaţia carteziană a planului considerat. 
II. Plan ce trece prin” trei punele. Mi(c,, y;, 2, î=1,9,8, îi ind cele trei puncte, problema revine a „duce un plan ce irece prin M, ———> 

şi paralel cu vectorii M, Ma(272=204,4 7/2 proza), M Nara 9/23 zi). „Deci, reprezentarea: parametrică, a acestui plan “esto: 

(15) Oi. it N, i 
| i Gai 

(7) 2: “00-a —p03pa. Gâtru. Oz, 
Ecuația (17) reprezintă,, de... asemenea, planul ce irece prin 

extremităţile M;, M2, M3 ale vectorilor O, [TA Oils.
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——> 
Suma coeficienţilor vectorilor: 'OA,,- Da, OM, ON 1 din ecuaţia 

(17) fina (1-A-p)+-A+ u-1==0, urmează că vectorii OA, 1=1,9,3,4 
sunt cu „extremităţile Mi în acelaş plan, când avem relaţia 

A. ON-+2a. Oa-ăa. OA +4 Vâl;=0, Atata 0 

Se vede, de asemenea, că NM; î=l, 2, 3,4, fiind patru puncte. ale 
spaţiului, 

OM = (1— A— „008% +a Dita. Ov, Oa, 

reprezintă, când], pu, v variază, orice punct M al spaţiului definit 
de punetele M,, 5=1,9,3,4. 

Ecuația (16) se poate serie . 

(1-FA4+-u)(OM— OM) -+- A(OM—0M2)-+- p-(OM— 0Ms)=0, 

a at sau, punând “TF ri sa | 

OA, —OM-ra(OM,— 03-05, 0)= 0, 

— — — i —— 
> = OMue OMzp. OMS, > Muse OM, 4 ma. OMa-+ ma: OM3, 

sau | 

(19) MN, +a. M+ B. MN =—0. 

Proectând pc axele Oz, Oy, Os, paralel cu planele de coordonate 

Ozyz, din relaţia (15) deducem . | | 

rea 20-Fp(ars—a0i), a 

YI CAO y0Fr(3ys— yo, 
zuza 20-rp(z3— 21), 

de unde, eliminând pe A şi n, obținem: | 

| 2-23 az 
Ba—Di Vai. Bai =0, 

si Isi 22 

ecuaţia” carteziană a planului ce trece prin punctele M,, Mz, Ma. 

Proectând, din ecuaţia (18), avem 

  

SR z Zaha: 
__m Pta teal tatCa Di ha Yataa „a muz Eset sa 

> mu Fa Fhiis mă pote tts . murzfis 

tarea parametrică a planului MMaMa. * 

Pee and pe OM.=a, OM,=b, OMs==ec ca axe Oz, Oy, 0, proectând p pe 

axele Ozyz paralel cu planele de coordonate, din relaţia. (18) deducem 
+
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pf: TFepp > CEFA” ete 

P+I+2 
ecuaţia cunoscută a planului ce tac pe axele Oaza lungimile a,b, c. 

9. „Baricentru, Fie n puncte Mr, Ma. .Ma, cărora le: corespund 
coeficienţii mana... O fiind: un punei oar6care, să considerăm 
vectorul si - - 

| "a= 
de unde 

OM =. OA m Gr. „Fata. CIA 

Vom arăta 'că “dacă m za mp0, atunci Ol = const, 
- În adevăr, să luăin o .nouă: origină 0” și să Considerăm vec- 

torul 
——> 

„Om ou, +a oii. mo o di. 

OM -— —0ar'= mi(03i,—07 E) mt Ohie— Ori, 
n 

Cum 0, 0'M=M70! Mp »0=00', urmează. 
—— — 

"OM OM! > nm +m7)00'= 
— — 

') 
deci O0M=0'M', “adică OM = =const., oricare ar fi punctul 0. 

Să presupunem acum mit ma. ni şi să considerăm: 

Avem 

vectorul cc 
2 m OM ke Oa, 20 0G= POM ms OM 

O o' Vom arăta că poziţia. punctului. G estei in-: 
dependentă de origina O. In adevăr, să 

„ „considerăm -un alt -punet O” şi vectorul 
p corespunzător , Ne 

——_ 

mi0 Ri. .-Fha Oil, (21). O'Gi=- a G GQ” | , m. Fa 

Fig. 4. | Scăzând relaţiile (20) și el avem 

(mut. .-a) | 0G-— Ono —0M+. cmaOia- 014, ” 

mt m) (06— 0/6) =(mu-. rm900, 
E - _ o ——_ 

(22) oG-— 0'G'=00. 
| —— = . Dar, (Fie. 1, 06= 00' +06, 0'G'=0'G-+-GG/ şi înlocuind 
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în (92), avem | | 
> D= 

00'+-0'G-— (0' G+GG')=00', GG'=0, 

adică punctul G'. coincide 'cu G. Punctul G este independent de! 
origina. O şi se zice baricentrul punctelor Mu::Ma, caracterizate 

de coeficienţii .7m,....mmn, sau centrul distanțelor proporţionale. 

Pentru.a construi punctul G corespunzător celor n puncie,, 
să considerăm: mai întâi cazul a două 
punete M,, M2 (Fig. 15). Se poate construi 

punctul M ce divide segmentul M,M2 în 
o —— 

raportul mau, adică MM: MM>=m2: mu; 
—— —— _——!) 

de unde M,M m = MN2 Mae (ON OM Dm= 
—_ —— 
(OMz- OM)mz, 

  

K Apa OIL O. 
my OMh —-mo.O0Ma e Fig. 15. 

23) ON ZFoma 

Deci M este baricentrul Gu2 al punctelor M, şi Miz, : adică centrul 

de greutate al: masselor 7 şi '7n2 aplicate în Me şi M>. 

Considerând încă un punct Mz de massă 73, noul păricentru 

Gi23 va îi acela al punctului Gu2 do massă ma-ta şi Ma de massă 

ma este dat de relaţia (23), a 
_ - 

  Oa | (ru -mz)0 Ghz + ma . OMa_ Mie Ohio. OM +- ma. OM, 
mp mat ma | i „Myt mat ma 7 

este punctul :ce divide segmentul G,2M3 în raportul ma:(mu + mana) 
şi se poate deci consțrui. Din aproape în aproape, se .poate con- 
strui și. baricentrul G pentru cazul a m puncte, dat de . 

“Sami, ON, 

Yi 

10. Aplicaţii asupra baricentrului, Il, In cazul a două puncte, relaţia 
(Z0) devine 

06= 

(nirkna)OG=nu. OM. OMz, 

“şi, pentru a vedea poziţia lui G, să alegem origina O chiar în G. In acest caz 
— — 

avem GG=0, iar relația precedentă devine ni. OMu-kmz.O0M.=—0, „care pro- 

bează (No. 6) că punctul O Sau G este pe dreapta M Me . 

—_ 
- 

- Când MU=Ml2, 0OG= = AMON, sau suprimând punctul O, avem
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simbolic 
_ G= Pt Me | 

iar punctul G este mijlocul segmentului M,M2. | | “1 În cazul a trei puncte, să alegem origina O'în punctul G, de unde 
. — — — 

» OG=0, nu. OMi-kmz, OM,  0OM,=—0, 

relaţie: care probează că G aparţine planului M,M2M,. Când "03, avem simbolic 
- 

_MrEMz-EM,, (20 G= le 
Fie M,, M;, M; mijloacele laturilor MM, MM, MM, ale triunghiului MMM, 
Avem Mz-F-M,=2M,, Ms+-M.=2M;, M--M2=2M;, şi egalitatea (24) se scrie 

go Met2M, __ M,-r2M; M,-F2M, LI = 3 3 3 

  

MM, | , MR r ——g reprezintă” punctul situat pe mediana MM, la două treimi de 
la M,. Deci medianele unui triunghi concură în acelaş punct aşezat la două treimi de la vârt, | i 

HI. In cazul a patru puncte MM, M,, M,, să presupunem m=2= 314 Avem simbolic - " : a aa Met MMM - Za Tis, . : ă 4 

Să considerăm, în feţele tetraedrului MM2MM,, punctele de întâlnire ale: medianelor; fie M; acela al feţei opuse lui M,,... etc. Observând că 
Mz+Ms-+-M=3M,,.. putem scrie | 

Ga MCF3M, _M--3M,  M3M; M--3M, 
DI — = â 4 4 4 

    

M.—+-3M; 

  

Dar, reprezintă punctul situat pe dreapta M,M,; Ia. trei pătrimi de 
la M,. Deci, punctul G: aparţine celor patru drepte unind fiecare vâri cu punctul de întâlnire al medianelor' feței opuse; acest punct este Ia trei pă- trimi ale fiecăreia dintre ele începând de ia vârf, . 

Se poate de asemenea scrie: -" DE 
ÎL (MM, , Ma+M, = (MM MMA 1 MM; Mat-M, Cozla) pice, Meta) (mere, ee M.-+-M Dar 3 * este mijlocul dreptei M,M,; însemnând . aceste puncte “cu” 

  

Miz avem | A : . E 1, 1. 1 G= (Mt Ma)= Z(MakMa)= Z(Mut Mas), 
de unde rezultă că punctul G este mijlocul comun al segmentelor determi- nate de: mijloacele muchilor opuse ale tetraedrului. “ ”  
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IV. Centrele cercului înscris şi exînscris. 10 Fie BC=a, CA=b, AB=e 
laturile triunghiului ABC (Fig. 16).:N fiind un ' punct al.bisectoarei inte- 
rioare unghiului A, paralelele prin N la AC şi AB tae pe AB şi ACînDşiB, -. . . > . | -- , . Cc. 

astfel că AD=—AE; AN este suma vec- 
— — | , 

torilor egali AD şi AE. Cum AB şi 
_ — 

AC au lungimile c şi d, atunci 2, AC 

-sunt vectori egali cu unitatea aşezaţi . 
—_ — 

pe AB şi AC; deci AB „AC este un 

vector cu origina in A, așezat pe bi- 
sectoarea interioară. Aşa dar 

  

= 

AM=a (172435) 
| . i , a PE N 

reprezintă punctele M ale bisectoarei interioare unghiului A. O fiind un 

punct oarecare, această ecuajie se poate scrie 

__—_ 
—- — 

„„OM— OA=a 
OB-—OA , OC—-OA 
(oa Se), 

— — _ — 

a) OM=(1—35—)oatoBtpoc, 
Dreapta BC unind extremităţile vectorilor OB, OC, are (No, 6, II) ecuaţia 

| _ — - 

“pe OMpOBHI—m0C, e. 
Punctul A”, unde bisectoarea unghiului A tae pe BC, se obține (No. 7, Il) 

| = SS SUE 
egalând coeticienţii lui OA, OB şi oc din ecuațiile (25) şi (26); de unde A 

A.A A A iad uz d. 
Ig 0 ph plopi Apa! ke 

Inlocuind în (25) pe 1, avem 

  

ie (98. Oc) bOB+e:0C, 
OA'=ppele Pol re 

relaţie care probează 'că punctul A' împarte -pe BC în raportul cb, adică 

bisecloarea interioară împarte latura opusă în segmente proporționale cu 

laturile alăturate. , | , | , 

Bisectoarea interloară a unghiului B are o ecuaţie de forma (25) 

Da _. a a apa: 

ph: 0. omor e t)oBrsoAra06, 
| a fiind variabil. Punctul G comun pisectoarelor unghiurilor A şi B:se obține
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-egalând coeficienţii lui OA, OB, OC din, ecuaţiile (25), (27), 

  

ME) a Apa, Ata ae Do ct e ao! Dai “ape: î? a-Fbe: e 
Intocuind pe A în (25), avem | 

28) “ Oa &OAFbOB+eoC . - 
: : a-+b-+e . 

| Considerând alte bisectoare, vom obţine tot expresia (28) pentru vec. 
torul corespunzător punctului de intersecţie al lor, de unde urmează că bi- 
sectoarele interioare sunt concurente în punctul G, baricentrul punctelor 
A, B, C cu massele a,d,c. | , , DD 

20, Dacă am considera bisectoarea exterioară a unghiului A, atunci 

AB — AC este un vector cu origina în A, aşezat pe: bisectoarea exterioară, 

Deci | Aa E 3 >= — i 

AM=t (5-5), OM—O0A=4 [96 -OA_ 9 on), 
ma ee O oz s). 

și >> 
(29) O0OM= + OA+ -20B - oc 

reprezintă punctele -M ale bisectoarei exterioare a 'unphiului A, ti tiind variabil. N , . 
Se arată, ca mai sus, că 

_ - 

  

— a. OA-+b.OB+e. OC: a. OA—b. OB+c.OC a. OA-+b.OB—c.OC, i a Fbțe. . a—be ' ațb=c 
Sunt baricentrele care corespund respectiv centrelor exînscrise triunghiului. 3. Punctul A” de intersecţie. al lui BC cu. bisecioarea exterioară a ” | . .. . pa - - . — — > 

unghiului A, se obţine egalând coeticienjii lui: OA; OB, OC din (26) şi (29); 
de unde AEga şi înlocuind în (29), avem 

Oar= b:0B=e.0€ e, | a b—c Si 
şi expresiuni analoage pentru punctele B”, C" de intersecție ale celorlalte laturi cu bisectoarele exterioare, EI 

_ — - — Op 2 OC-a.0A "2, a.0A-5.0A.. OBr= i, Oc TR , . „Ca ab Se vede că _ 
i i —- „o a si - Eu la AR Lo PE ea E (B—c)O4”+-(c- a,0B"-H-(a-2)0C"=0, (52c)te- a)r(a -0)=0, de unde urmează (No: 7, |) că punctele A”, ", C” sunt colineare, adică, punctele de intersecjie ale laturilor unui triunghi cu bisectoarele exterioare sunt În linie dreaptă, . Pa  
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Produse de vectori. Produs scalar. Pr) 

“11, Produş, scalar, sau. interior a doi veetori a. și d este o 
mătimo scalară, care se obţine făcând! produsul modulelor vecto- 
rilor prin cosinusul unghiului . celor: doi vectori (unghiul format de 

—_— . Ţ 
direcţiile vectorilor) și se scrie a. d sau N 

) - dXU= lal. 101. cos(a,d)- 

Acest produs! interior este nul, când, sau unul din “vectori 
este nul, sau. când vectorii. sunt perpendiculari. Di , 

Din expresia (1), se vede că produsul scalar a doi vectori 
este produsul modulului, unuia. din vectori prin proecţia ortogonală 
a măsurei celuilaltvector pe direcţia, celui dintâi.. Acest produs este 
pozitiv sau negativ, după cum unghiul vectorilor este ascuţit sau 

obtus. : 

Ca exemplu de produs scalar; este travaliul unei forţe F, con- 
stantă în mărime, : direcţie și sens,. și al cărei - “punct de aplicaţie 
se deplasează în linie dreaptă de la A la B; acest travaliu este 

aer Aaa i 

produsul interior F.AB. 
Produsul scalar al unui vector prin el însuşi “este” egal cu 

pătratul moduiului său,  —>— -—. 
.a= la|2. 

Acest produs se mai zice Și pătratul vectorului a şi se re-, 

prezintă prin (ap. m 
12. Proprietiiţi. I[. Conform definiţii, avem . 

=> 

V. a= 01. la | cos, a> al. .b | cos (a, b)= a.d, 

de unde “rezultă că produsul 'scălar' este comitativ, dăică se poate 

schimba ordinea! a doi factori. : | a 

II. a şi n fiind două scalare, să considerăm vectorii m.a şi 

> _ | : . E | : i. RE . . . ” 

n.b, al' căror 'unghi este egal 'sau suplimentar cu acela al veelo- 
- _ — . 

rilor echipolenţi a: şi D, după“cum produsul m.m este pozitiv sau 

negativ (ni şi n au sau nu acelaş semn): In caz când m „15550, avem 

(no) Imal cost an, D=imi. Imttrei. lu cos(a,0)5= 

ÎI e ci i IE RE 

m. n + fa. d)... 
i 2, pa ea 

N. Adramescu — Lecţiuni de Geometrie Analitică.. 36
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Când m. 20, ae LT 
_ 

(m. a) dă w- ma al. Im. Bi cosiis0-(a, i Im]. mia olcosta, = 

RE mana. 2). 

Deci, avem proprietatea 
- _ 

(m.a). (n. b)=m. a 3). - 

III. Să. considerăm produsul scalar a.(b+-c).. Să proectiim 
_-— — | 

ortogonal veetorul be pe direcţia eetorului a; ştim că 
— — : 

pr(b-+-c)= pro.rpre. 

Inmmulţind ambii membrii ai. acestei egalităţi scalare cu numărul 
— 

. 

lal, avem 
| 

2).: “al. pre) ll. prb+ lal.pr e. 
— _ 

—_ 
Dar, lal.prb este produsul “modulului vectorului a cu măsura 

—_ — 
proecţii vectorului D pe direcţia lui a, este deci produsul scalar 

a.b. Deci, egalitatea (2) este - 
—__ >= 

_a.(bro=a.d+a.c, -. | 
de unde rezultă proprietatea, asociativă a produsului scalar. 

IV. Ia general, avem : 

acră. - (m'.a ai ua )> 
—— . 

mm. (a.0')+n. mG. am. m. G. tn, pu, G. Vb 
13.. Reprezentare analitică, Distanţa dintre două punete 

>—— Direcţii per pendiculare. LI. Fie i, 3, k veelorii unitari de: aceeaş lungime ai axelor Ozyz, ce fac unghiurile Oua A, Oaz=p, Ozy=y. Avem 

î. i==j.j=k. = î, „Î =cosw k=cosi, hi. î= e6sp.. 
Considerând vectorii ace Y 2) E Y 2), avem pa __: 

i a.au=(X. îi, uz. 2 .G, xyz, 2 = 
X, XA. Y+-z za V-rX, cost. ZA Y'.Zeosi-H(Z.X'--27.X)cosa.  
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Deci 

(4 2 X24- Y2.472+8, Y. Zc0să-+-27. Xcosp + 2% AFeosy. 
IL In cazul axelor perpendiculare, avem. .: 

Pc Doo a 
i.d=j.3=k.k=l, iii k1=0, ie 

a XX + Y.Y' +2, z! (a2=X2 4 V2+ 72, 

III. In cazul coordonatelor „polare, însemnând cu r și 7! lun- 
_ — 

gimile. vectorilor & a şi cu 0,9 unghiurile axei i polare „Oz cu 
-= 

aceşti vectori, avem a.a/=r.r 'cos(0'—6). , a 
IV. Pătratul distanței a două puncte M(zy,2), Mr”; xy "a, în 

;coordonate, perpendiculare sau oblice, este pătratul scalar. al vec- 
III 

torului MHC Vaya it 
_V. Unghiul 0 a doi vectori XD), 2, Y'Z'), în coordonate 

perpendiculare, se obţine dezvoltând produsul lor scalar, i 
—_ _ —_ 

“aa=lal.la'16os0, lal.la/lcost= xyz i 

Vectorii sunt perpendiculari când XX! +Y. Y'! +2. Z= 0... 
i Pi — — 

- 14; Aplicaţii, |. Fie i şi 3 vectorii unitari de aceeaş . lungime pe axele 

" perpendiculare Ozy (Fig. 17). Să considerăm punctul M, la distanţă de O 

egală cu lungimea comună a vectorilor uni- 

tari, Insemnând cu a unghiul (Oz, OM), Cosa y M". 
—i: . 

şi sina sunt proecțiile vectorului OM pe Oz 

“şi Oy. Deci 
; RE =. „i 
2) .. OM=7 Cosa. sina. 

 Calculând patratul scalar al acestui vec: 

- tor, avem , . Me 

(O0M)'=(î. cosa-t-j.sina) (6. cosa-ți. sina), 9 | 

OP Fig. 17, | 
1=i. i.cos! ati. i; sina coserț- 

  

— > > 

NR AI eri: 13. cosasina-ti . 3. sina. 

aa pata obținem 1=costaț-sin! a, relaţia-fundamentală din 

Trigonometria plană. : zi 

11. Dezvoltarea cos(a—3)- Fie OM şi om (fig. 17) doi vectori de lun: 

gime egală cu unitatea şi a, 8 unghiurile a axei Oz « cu aceşti Vectori. Să eva- 

— > a 

luăm produsul scalar OM. 0W.. Avem. - ge 3 .
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=> = - 3 3 
OM.OM'=ţi, cosa-ț-j. sina). (i. cospti.sing), 

COS(B—a)>Cosacoss-t-sinasing, A 
relația cunoscută din Trigonometria plană. ie MI. Nelaţiune între laturile şi un unghi a unui triunghi. Fie a, d, e lun- gimile laturilor triunghiului. ABC. Să ridicăm la patrat scalar egalitatea vec- 
AB=CB- CA. Avem .. MR ED a 
— -_ 1. (ABP=(CB—CA). (CB—CA)=(CB)+(CA) —2(CA . CB). 

Pătratele (AB, (CB), (CA): sunt pătratele lungimilor c:, a?, 32, Pen. 
tru a calcula produsul CA.CB, să luăm ca sensuri. pozitive acelea ale 
vectorilor. CA, CB; măsufile acestor vectori sunt numerile pozitive b şi a; unghiul acestor vectori, neținând seamă de semn, este unghiul C al triun- Ss SU ghiului. De unde, relația cunoscută: ' mea 

a 02-02-02 2abcosC. Ă a a 
„1V, Formula fundamentălă a 1. rigonomelrii sferice. Să considerăm (Fig. 18) unghiul triedru OA, OB, OC, ale cărui fefe BOC=A, COA=3, AOB=6 sunt unghiuri. pozitive (cuprinse între 0 Şi 7). In faţa OAB să ducem OB! per- pendiculară pe OA: şi de aceeaş parte:cu. OB. De asemenea, în faţa OAC, să ducem OC':perpendiculâră pe OA şi de aceeaş parte- cu 'OC. la fiecare din aceste îețe,.să luăm ca sensuri pozitive acelea ale unghiurilor (OA, 0B”), (OA, OC”). In, aceste condiţii, “avem (OA,O0B)=c4-2hr,  (OA,0C)=0--2hr; CA. A | „... unghiul. dreptelor OB', OC”. este unghiul 

plan corespunzător al diedrului A şi: de 
Oarece: este: într'un plan neorientat, acest 
unghi-este egal cu diedrul A, afară de 
semn! :..:; ..: me 

Să presupunem că punctele A, B,C, 
B', C' sunt situate Ia unitatea de distanță Ă faţă de O. In cele două fețe orientate, $ -. 2(OA,0B7), (OA,OC”), observând (2), putem j scrie egalităţile vectoriale analoage cu (2) pg: LL - 

” Pi OB==OA ; cose-t-OB'sinc, 

OC=OAcos8+-OC'sinb, 

    

      

: a Făcând produsul scalar al acestor două | Ce... egalităţi, membru cu membru, şi - obser- Fie. 18, | Îi DD | vând că OA.OB'=9, OA.O0C'=—0, avem 
OB. OC=(OAY. cose, cosb--(0OB'. OC”). sine. sine, DE — — ÎL 

pn gi Dar, OB. OC=cosa, OB'. OC'=cosA; deci, obţinem cosa—cosbcose-ţ:sinbsinccosă, DE  
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formula fundamentală a "Trigonometrii - sterice (triunghiul, sferic ABC fiind 
tras pe sfera cu centrul O şi raza OA). 

| 19. Ecuația dreptei din plan. 1. 0 dreaptă D fiind definitii 
prin punctul - Mo(z0, 7/0) şi direcţia ei, -să presupunem că această 

. - 

'direcţie 'este perpendiculară: pe vectorul: n (p, q).-Punctul: M(,y) va 
——_ 

aparţine dreptei date, dacă „Vectori. MoM şi EL sunt: perpendiciilari, 
adică .-.. . , 

— 

(5) Sa „ MoM.n=0, 
care este altă formă de ecuaţie vectorială * a unei: drepte din plan. 

— 
| "Componentele vectorilor MoM şi n fiind. 2—a0, Y—Yo şi p, d, 
oxpresia analitică a acestui produs, în axe perpendiculare, este 

= | „(zozo)p-r(y—yo)a=0, 
oguaţia dreptei în coorăonate carteziene. . 

„0. altă i formă a ecuaţii yeetoriale e (5); se _obţine inlocuind pe 
—_ — 
My M=O0M- O şi este GA 200 n, “Ora n=s, SO ip Fayo=const. 

II. Să presupunem că punctul Mo este piciorul H (Fig. 19) 
"al perpendicularei din O.pe dreapta D și să însemnăm cu 0H=p, 
. > . : | 

„Cox OH)=az.: Vectorii HM şi 

OI (peosa, psinz) fiind per- 
pendiculari, ecuaţia. vectorială ... 

—- — 

a dreptei. D: -este.. HM.OH=0, 
de unde 

(04 -05). OH= 0, 

Sa OA .OH- (0H)2=-0, iN 
z. peosa-ț-y-a sin a—p*=0, a osa-ky sin a—p= 0, 

  

care: este ecuația . normală a “dreptei date. 

UL. In coordonate polare, să însemnăm cu p și 0 coordona- 

tele polare ale unui punct] M al dreptei date D (Fig. 19), OH=p, 

“lungimea perpendicularei « din O pe dreaptă şi a= (Oz; OH). Dezvol- 

_—— —_ = 

tână “irodusul scalar AN, OH, avem (OM-—0H). 0H=0, 0OM.0H= (OH, 

cos (0—a)=p2, sau | | | 

PPS cos 
care este.ecuaţia. dreptei date în coordonate polare. 

-
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16. Ecuația: : planului; Să: considerăm „planul ee trece prin 
punctul „Mo(zo v0,20) şi având ca: direcţie : a normalei pe aceea a 

i. 4 — 

vectorului n (p, d, 7. Ma y, 2 fiind un punct oarecare al planului 
—— 

„Ecuația, vectorială, a planului se obţine scriind. că vectorii MgM 
—. 

(e—20, = 220) Și n. sant „ perpendiculari, adica 

NGM.n=0, ON, 1 O0Moz, Oilu=s, s=0A Alo 4 = const 
Dezvoltând, obţinem ,. .- 

a (z—29).p+(y— 7). a-(e—20). r=0, 
care este ecuaţia. carteziană a planului. 
EN 

- a Beuaţia vectorială a planului este Ohin= 5, , unde « s= Op n 
„Por goi, + 

pi: / . 7 

. = 17, Aplicaţii asupra dreptei și planalui. IL: Dacă ! un. vector a este per- 
— 

, pendicular pe vectorii 7 şi c, este de asemenea, perpendicular pe orice vector 
_ >> >> a. draz, dintr! un plan paralel cu vcctorii 3 și c. In adevăr, avem a.b=0, a.c=0, 

“deci a, Za reg. 0)=0, 
- II. Să se arate că dacă într un telraedru, două perechi de muchii opuse | sunt Derpendiculare, atunci şi cea de a treia pereche de muchii opuse sunt per pendiculare. In adevăr, fie tetraedrul ABCD, cu muchile: opuse AD, BC şi 

— 
AB, CD perpendiculare, adică AD. BC==0, AB CD= 0. Deci _ -_ >> 

(0D- —04) (0C—0B)=0, OD OC- OA.0C—OD.0B+-OA.0B=0, _ —_ >> (0804100000, OB.OD- OA.0D—OB.OC--OA.0C= 
-Adunând aceste relaţii, avem : 
DD ____ Â_ —. => OD.OC+OA.0B -OA.0D —0B. OC=0, (0D- OB) (OC-— 04)= =0, BD. AC=0, 
ceea ce probează că şi muchile BD, AC sunt perpendiculare. MI. /ntr'un plan se consideră vectorul 'AB de Dongime d Fa 20). Prin 
A şi B se duc AA'=a, BB” =b, care e fac unghiurile (AB. “AA')=a, (48, BB! )=8, 

„Cu direcția hui AB Să se calculeze 
E bogimna lui AB, Observăm că 
. 

. 

B AB = A + AB-LBă,. Ridicând 
„Scalar la pătrat această egalitate 
vectorială,  Sblinem 

(A B' P=A'pHby-b + 
A d B.. Daia „20AR Abt 
    

.2. (Ban), (AA):  
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. pas... 
ii 

— 
, . Cum CA, AB) este unghiul “măsurat: în sens. direct ct și format de direcţiile 

A'A, AB [adică unghiul cu' care trebue rotit direct AA (prelingirea lui AA) 

a ca să se aştearnă peste AB), acest “unghi este 1800—a; de asemenea, 

(AB, BB! )=8, (65, DB) 00na) poop) Deci, din egalitatea 
vectorială, deducem . . . 

(A'Bp=2--ț 22 deoseț-2d, bcosâ— 2. Bacosta- 9. 
IV. Fiind dale n puncte Mu Ma... Ma și coeficienții 1105 Pzsce Min ata- 

şaţi la aceste punele, să se afle locul puncielor M pentru care atem 

. mu MM pm, MM: ph eee mn MM; =a=const. : , E 

„Să presupunem mai “întâi că a, cronatree -Pinn=F0, Sistemul de n puncte, 
admite baricentrul G (No. 9). Avem egalităţile vectoriale E 

MM: =MG+GM;, =, 2,. 

Făcând produsul scalar prin ele însăşi ale celor două membre din aceste 
egalităţi,. avem ei - : : 

(AM E=(MG)p-HGMa)P-+2: MG. GM, 

Adunând aceste egalităţi după ce le- „am înmulţit „respectiv cu mi, obțiiem 
i: , 

Si (MM) =(mrbmst.. ma MGp-smu (GM, PA-2MGX> ani Gh. 

Dar după proprietatea b baricentrului (o. » avem : 

. = ' i 

zi GM =mtOMi — OG)=2nu. Om; -66 zimi 0, 

astfel că din egalitatea vectorială de mai sus deducem 

a=(mute i Pan) MG2- mi GM. pi GM 

Qnba. . Fin) MG2=a—(m IGM2-.. bn GMp=k=const. 

i 

i 

Deci MG=const., adică locul M este .o sferă cu. centrul G,:' reală sau; 
7 imaginară după cum k& şi Emi sunt sau nu de acelaş sem, .. în 

Să presupunem acum că mutat. -Fin=0. Să aşezăm punctele 

Mi tn două grupe, astfel că suma . coeficienţilor fiecărei grupe să nu „fie: 

nulă, cum ar îi de ex., aşezând întro grupă toate punctele a; fectate de. coe-, 

ficienţi pozitivi şi în a doua grupă punctele de coeficienţi negativi. 

Să însemnăm cu 'M,,... Mp, punctele din prima grupă şi cu' 

Moi... Mn.pe cele din-a doua. Dacă G' şi G" sunt baricentrele acestor 

grupe, avem, ca.mai sus, 

- m MM +. + nipMM (m +... pm m 57. —tmpG' Ma 

mpi Mp pete: rm (mp. rmp)MG'2+ 

mpi G" Gm2 pe mn GMA + 

Punând mie + „+ mp=m, atunci avem- ip-H- pe tin=—my- căci prin ipo- 

teză, mu.  „—Ftin=0.. Adunând. membru'cu membru egalităţile de mai sus,
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avem . oa 
Bz ma: a=m(MG/2—MG”2)-+ const;,- PRI 

de unde, urmează, că. „locul „ui M este u un n.plan perpendicular pe dreapta G G 

„Produs v ectorial. 

48, Produs “vectorial. Produsul „vectorial - „sau exterior. a doi 
E 

. vectori a și d „este un vector 7, „perpendicular, pe fi iecare' “din esi 

"doi. vectori daţi, orientat. astfel ca triedrul (a. A 7) să fie direct și 
al cărui modul este măsura -arii paralelogramului cu laturile echi-, 

polente cu a şi 3. Această arie ieste egală cu „produsul modulelor 

vectorilor a și 3 prin -valoarea. absolută 'a sinusului unghiului celor 
doi vectori. Produsul vectorial este deci o mărime vectorială, Și se 
notează cu E E a a aaa 

„RE aAd.. PE E Et 
Acest produs este nul când sau unul din vectori. este ul: 

sau când vectorii, sunt paraleli, | PIE 
“ Momentul unei forţe în raport “cu un punct fix, este un caz particular al produsului . vectorial a doi vectori, unul din vectori 

fiind vectorul forță; iar celalt vectorul cu . origină în punctul de aplicaţie al forţei Şi cu extremitatea în punctul fix.. ... 
19. Proprietăţi. 1 .: Schimbarea ordinei factorilor. Dacă se 

permută, doi: factori ai produsului, se permută două: axe ale trie- drului corespunzător; -pentru ca sensul: triedrului să nu se schimbe, trebue schimbat sensul „axei. a treia a triedrului. Deci 

a Ab BA, 
adică produsul vectorial nu este comutativ, - , IL. „Produsul factorilor prin scalari ! “Inmulțind cu p și: d vec: Ă i - 

torii a și b, se' înmulțesc cu 2 și q laturile : paralelogramului CO-. respunzător; deci valoarea absolută a; arii se! înmulțesc. cu pg. Direcţia vectorului ' produs nu' s'a schimbat. Pentru'.a-i vedea sen- sul, să observăm că înmulţind numai unul “din: factori (vecţori) cu, —1, se schimbă sensul uneia din axele triedrului:. corespunzător,: şi deci, „peniru ca triedrul- să, nu- şi: schimbe sensul (care trebue să fie direct), trebue” să. schimbăm sensul axei a treia, a “produsului vectorial, adică trebue. a  înmulţi cu —1l produsul vaelorial, Deci” .. 
ese 

CAZ (p. aAta. î=p, aan.  
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ps IL Distributivitatăă, Fie. ui proecţia ortogonală a veetorului 

d po un plan (P) perpendicular pe a a (Rig 21). Planul vectorilor a 

Şi 3 este perpendicular pe 
“(P), este deci planul proec- 

tant al lui g po (P), și deci 

conţine ui, prin armare, 'pro- 

dusele “a PINS Ab. au ca 

„direcţie comună perpendicu- 
“Iara la acest. plan. Să ob- 

servăm că aria paralelogra- 

mului corstruit cuașid b esto 

egală cu aria dreptunghiului | 

construit cu a şi b'; deci, produsele aAb şi aAb au acelaş modul. 
Mai mult, un observator „aşezat dealungul oricărui din aceste pro- 

  

> __—__ 

duse, privind către vectorii a şi d, vede unghiurile (a, 5), (a, 57) de 
- _-— 

acelaş sens, căci D este în interiorul “unghiului drept (e, b); deci, 
_-___ 

produsele aAb, apY au şi acelaş sens. Așa dar, produsul veoto- 

rial al vectorilor a, a și o este egal cu produsul vectorial al vecto- ' 
— — - — 

'rului a cu cel ce se obține. proectână b pe uh plan perpendicular pe a. 
_— 

Se poate observa (Fig 20) că produsul. aAD se obţine rotind 

v în planul (P) de un unghi drept ia: sensul pozitiv şi apoi datand 

- - î i * 

vectorul în raportul lui la către unitate. 

- Acestea. find sabie, să consideră produsele aAd, ape. 

Inseyanând cu u i 7 proeețile, lui d și e Pe un plan (e perpen- 

dicular pe â,« avem apă aAY, aAc= ape. Dar id este proecţia 

vectorului sumă de, deci a AG aAbr-t0). Pentru a efectua 
Da 

aceste produse: . va fi: de ajuns de a.roti vectorii. Y, e, be! 

(Fig. 22) de un unghi drept în -sensul pozitiv . faţă. de. a și apoi a-i 

. 
€
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> Ielogramului construit cu 
AC a 

W' și 7 se vede că rota- 
ţia urmată. de dilatare, 

” transformă... paralelogra- 
mul în altul având ca 
>, 

laturi aADd, aAc' ȘI. ca 
>= 

diagonală a AG). Deci 
-_ 52 
aAb'+re)=aAb'+rapAe 

şi ținând seamă de egali- 

“dilata întrun n râjort egal « cu Tal. “Cum ir este diagonala para: 

  

  

Fig, 22, 

tăţile obţinute mai sus, avem | 
DD — 

„ aAtb+ro)=aAl+ra/Ac, 
„de unde :rezultă : proprietatea distributivă a produsului vectorial. 

: „In general; avem. 3 . 

abia DAla+d +. IATA Ati 

- 20. Reprezentare : analitică. Fic ș, -j, z vectorii uitari ai axe- lor perpendiculare Ozyz. Avem aa 
>. î_i 
IAi=0, 3jA=i, EA ip 

JAI=0, EAi=j, îAk=—j, _ __—___ —. 
- „FA=0, iAj=k Nik 

Considerână ș vectorii 207), aa, z avem ăi 
aAa' =, SALI LZDADU iergrz, B 

a =(Yz/_ — wi (7 xz 5. Zi 0 vă “Deci, composăentele vectorului produs sunt L= YZ- ZY', M= = 2%! XZ, N= Xy7- Yă' = 2 Aria unui triunghi. „Produsul vectorial afAa' având! ca 
> > modul aria paralelogramului construit : cu vectorii a şi aşi com- -ponentele sale. fiind Yz -ZY”, ZX'—X7, xy — YX', urmează că 

— = . "pătratul îrii triunghiului format cu vectorii “a şi a' este . L LINZ! 27 (23 -ĂZP+A— x Xa]  
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Considerând triunghiul  A,AzAz, A(z Ye 20, î=1,2,3,. atunci 
—— > —— | 
a AAz(X 2-2, Yar Z = 22-21), a = AAslzza-cca V3-1w23-21), 
deci aflăm expresia carteziană a arii i A 1AzAze 

—> 

În cazul a doi veetori a, a0car din. acelaş” plan: z0y, 
_ — 

niodulul produsului aAa'=XY'—YX este îndoitul. arii triunghiului 
arii format cu aceşti vectori. Pentru triunghiul. A Aaa, Ai (2 Yi), 

aria triunghiului AAA format. de „vectorii Arbaer-at Yu), 
—_ . 

AAs(at3— zu Va—yi) este a 
aa Val | | Sai | 

3 [a2— za) — (va — (rs 20)] =z|2a2 mp 1 

Ra - Ya „d 
şi se vede că această expresie este pozitivă, dacă un” observator 

parcurge perimetrul triunghiului în sensul pozitiv, 1,2,3, adică braţul 

„stâng al observatorului să rămâe în interiorul triunghiului. | 

- Cum proecţia XY'—YX'=2S, pe Oz a produsului vectorial 
âm văzut că este îndoitul arii proecţii pe planul zOy a arii triun- 

3 > 

ghiului format de vectorii a. şi a' din spaţiu, urmează că aria Sa 

triunghiului din'spaţiu este date de S2=$2+- 52-82. 
22. Ecuația dreptei, [. Dreaptă din plan. Fie M(z,y) un punct 

al drepţei (D), ce trece prin punctul. A(220Y0) şi paralelă cu vectorul 
> 

a(p,2) dus prin” Torigina. 0. „Ecuația vectorială a dreptei se obţine 

—. — 

scriind că produsul '&ANAM=0, sau 
n ___- > — 

aNOM=aAOA, aNOM= =0, b=aAVA=const. 

Inlocuind produsele vectoriale cu expresiile ob analitice, obţinem 

ecuaţia carteziană a dreptei . - 

: py—QI=pyo— go. j 

IL. Dreptă din spațiu. Fie Miz, Y,2) un punet al dreptei (0) 

ce trece prin punctul A(zo: vo; 7) paralelă cu vectorul a(p, q, 7) 

dus prin origina 0: Eguaţia vectorială a dreptei. este”, 

(4) aAOM=aAOA, aNOM=b, (= aAOA= const), 

iar ecuaţiile carteziene sunt - ie „i - 

qa—ry= z0-—7V0.. 

rr —pa=rXo— P2o, E 

DY Qr=Pyo— 970, pa a
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ceuaţii de. forma: - NI 
| | -qa— ry=l, 
ae rz—pz=m, 

pPYy—9z=n, 

“pltam+trn=0. 
î.28, Normala la un plan definit prin douii drepte. a(p, d 5 

cu, condiţia, . 

Zita, ; ; m). fiind doi vectori luaţi pe' cele două drepte date, nor- 
—_ = —_ = 

mala' la plan-este! dată de aAb sau bAa după sensul « care se ia. 
24. Diviziunea geometrică este operaţia care constă în afla- ! > — — 

rea, vectoriilui e, astfel că a şi d fiind daţi, să avem 
A o a 6) e Aaa, 

— 
Pentru ca problema să. fie posibilă, trebue ca b să fie per- — 

porăicuiae pe a. - Dacă această condiție este îndeplinită, se obține 
O primă „soluţie luând un vector 
> 

> 

& perpendicular “pe plânul a, 

4 (Fig. 28), . astfel ca triedrul 
o. 
co, a,b să fie direct, și al cărui 

| modul să fie „Câtul . modulului 

= . lui. [3 prin acela al lui a, adică 
>> o 

_ b=coAa. Insemnând cu esolu- 
„ţia generală, trebue să avem = == >> 

cAa= b=coAa, (c—a)Aa= 0, | _-_ 
- Deci c—ec9 trebue să fie paralel cu a, adică. de forma, A.a; astfel că soluţia generală a, -acestei diviziuni geometrice, € este , _—_. — 

  

Fig. 23 

e=cotă. A 

Dacă ap, d, 7), sa, , n), (ka Y, Za), c(X, Y, Z), sunt com- ponentele vectorilor, din (5) obţinem. : 

rY —q7Z= =], pl—rX= 7, Xp, | 
Pentru ca acest sistem să “fie compatibil, trebue să avem 

— pl-+gm-+-rn==0, care este, echivalentă cu. condiţia ca, vectorii a şi 

e e
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b să fie porpendiculari. Presupunând că aceasta este verificată, 
sistemul are o “infinitate do soluţii, deduse din una din ele Xo, Yo, 
0 cu relaţiile i 

X= Xo-tăp, Y= Yo, 7= zor , ada 
— 

25, Aplicaţie, Jdentitatea lui Lagrange» Insemnând cu aă, Y 2, sux, Y' Z) 

doi vectori ce tac unghiul 0, avem 
_ >>> 

(aAbk= (ak. (bsin20=ta)2, (b)2—(a)2. (bPcos?p, 
—_ _—_. 

Dar (a)? (b)?cos?9 este pătratul produsului scalar a. 8. Deci 

(6) . „e CaADE =(o0). p-ta. Bk.. LT 
—_- 

Componentele vectorilor aAb'şi a. d fiind YZ'—ZY', ZX—XZ, XW=YX, 
şi XX, YY', ZZ”, din egalitatea (6) deducem 

Yz— zY P-AHZX—XZ R-AHXY—YX P= 
(X2-PY2-+-Z2)(X72+-Y24+2Z'2)- (XX YY-+-zZ, 

care este identitatea lui Lagrange. Forma geometrică (6) este folositoare la 
multe aplicaţii ale calculului vectorial. ! 

Produse compuse. 

__ | 

- 26. Produsul mixt a.(bAc). 1. Acest produs mixt este un 
— = : 

scalar, produsul scalar al vectorului a cu vectorul . dAe. Compo- . 

nentele acestor vectori fiind A, Y, 2), x, Y', Z Z), eter, Y”, „2, 

UNe=0017r— IV, XI — X'Z", xy Y'X'), avem 

—„_ 
a. (BAc,=XU' pn — Zr) T(ZIA = 20 ZX", 

care este dezvoltarea determinantului * 

X.Y Z 

x vz. 
PE ! x” y" zi i 

“IL. Cum se poate permuta circular liniile unui determinant, 

fără a-i schimba valoarea, rezultă că se pot permuta circular vee- - : 

torii produsului mixt 
| 

—— > > - 

| a BAO>bleAa)=c(a Ad). 
Pe de altă parte, cum un determinant îşi schimbă semnul. 

dacă se permută numai: două linii, urmează . 
— ____—_-_- _—_- 

i a(BAc)= —a(eAb)=e(bAa)= —5(a Ac).
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27, „Volumul unui tetraedru. Produsul „mixt considerat admite aia pi LD e urinăţoarea iriterpretare geometrică. Să observăm. că bAe are ca modul aria paralelogramului construit cu cei doi vectori. Produsul ——_ - > a.(VAc). este deci egal cu produsul acestei. arii cu proee ţia lui a - oa e Sie ni Ti i D= pe dAe, adică cu proecţia lui a pe normala la planul. b,:e.: Deci, valoarea absolută a produsuliii mixt este volumul paralelipipedului ai Aa construit cu vectorii & ! A Ce. - Semnul „acestui produs va [i + sau =, - >> 
_ după cum a şi bAc sunt, sau. nu de Acecaș. parte a planului d, 6, 

>>> 5 > adică, după cum. “triedrele” (a, 3, €), (BAe; d, .€).sunt suu nu de. acelaș sens. Cum triedrul a] doilea este. direct, urmează că. semnul 
Pe > = . ..- va. fi + Sau! =, -dapă-i Cum tricâral (2,5 , c) este direct s sau nu. 

Deci, produsul a. GA este “vota paralelipipedului construit cau ___— 
-—— vectorii a, b, c, luat cu „Semnul -+ sau — > dă cum triedrul (a, d, c) ese direct sau nu. 

Prin urmare, volumul otrizăe ului construit cu vectorii a( a(ă, Y,Z), 
sv, Y'Z"), clar, yrz oste — din- volumul paralelipipedului con- 
struit. cu acești vectori, iar”: O sursa sa.carteziană este dată de relația (7), i X  Y Z 

| D | , I x „a Z ? _ | Ia. . ” x iu VA 

luat- cu semnul -+- sau —,'dupii cum triedrul (a, A 5 ce dirce este direct sau nu. In cazul tetraedrului A, AzAzA,, Ai(erysz:), Vo- 
lumul său este din volumul paralelipipedului + construit cu vectorii 
—_ 

—— ÎN . AAA = a ya y “Z=a-zi); udata rr pus zi), —— 

AAs(c4— 20, pu Y1 Aia), şi este egal cu 
că DR AM VW e 1 Aa pri Za=2j |: 1 a | pa 2 1 6 | 434 Y3—y z3—z 3 

_ - 43 3 23 1 MA, Vai zi | Lu pa aaa dp za 1
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o. | 

28, Condiţia cu trei vectori să ne în n acetaş plan. Produsul a.(bAc) 

este nul, în următoarele “cazuri. Sau unut' din vectori este “nul.: “Sau, dacă 

doi vectori. sunt paraleli ; ;. în adevăr, presupunând, că. am permutat. circular 

factorii, astfel ca vectorii para'eli să fie. b şi c,. atunci bAc=0 şi deci. pro- 

dusul mixt este nul. In line, presupunând că nici una din: condiţiile de mai 

sus nu este îndeplinită, produsul. a. (BAc) este: nul, numai atunci când vecto- 

rii a şi bAc sunt perpendicular, adică a să fie perpendicular: pe normala 
_- = —_— 

la planul 5, c, de unde urmează că a este în planul: d, c. Deci, dacă vectorii 
-_— 1 ___, 
a, b, c sunt în acelaş plan, avera- ai :(bAc)= 0. 

„29, Aplicaţie, Descompuuereă unul vector” d după muchiile unui trie- 
== 

dru ale ciiror direcţii . sunt eprezeutate de vectorii a, b,c. Presupunând că 

„> 
"a, db; c sunt vectorii unitari pe cele trei axe ale triedrului, să însemnăm cu 

-X, Y, Z componentele lui 2 pe aceste axe, Avem. 

Ga XE ve ză, e 
7 

“Pentru ! a găsi valorile scalărilor X, Y, Z să înmulim vectorial lermenii 

Ș 

acestei egalităţi cu c şi avem . 

Aa. XA. vă. 2202 

> = 
Cum pe, 70, căci c. şi c.Z sunt: paraleli, avem. 

, Aa. Xe. YA. 
aa —_: Re - 

să, îomulțim scalar termenii acestei egalităti, cu v. Obţinem , 

d. (eAa, XI. (eAb- »= b: CA. a ' 

Cum > şi d.Y sunt „paraleli, prodisu d. (cAB. Y)>=0:. deci. ÎN 
| SR E >>> 
>>> AS) — d.(bA0)- ii 
be (EA +). (Ad); X= ŢII aa 
ee | i BN, | „a. GA PRR 

pr î pi , 

ni mod! anălog, . o a 

o d.(eAa) '3_d.(a Ab) Ve = Es pat >= ——_>— 

aa a.(bA0) : a. „AO 

soluţiile fiind determinate, - căci a. GA vectorii a, d, e formând un 

triedru veritabil: - . , .
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" : o 
„Problema tratată este şi rezolvarea ecuaţii (5) cu variabilele scalare 

- ——— .. -.—_ x, Y, Z, care esie: posibi dacă a. (2Ac)=F0. Presupunând că a=X, it _ — _ => _ > "Ye. Î+Zi. k, BX, PY, iz - e=X,. i+Y,.34+Z,. E, dpi g.jhr.k _—__ 
„î 3, & fiind vectorii unitari ai axelor Ozyz: perpendiculare, egalând coefie > 
cienţii lui î, 3, &, ecuaţia (8) este „€chivalentă cu sistemul de ecuaţii. 
(0) x. X-FX,. Y-rX, 230, Yi.X+Y, „YA-Y,. Z=9g, Zi. X-HZ Y+z, Zr, 

      

” “Exprimând În funcție de: proecliile X, Yi Zu. :, relațiile vectoriale (9), ne dau _ . a : 2 gr Ă Y, Z - 
X= „Ya! i Z :| X2 Ya. . > : 

- i Ya Z3 X3 Ya Za 

care sunt soluţiile cunoscute ale sistemului (10) de ecuaţii ieire, 
- > 

30, Dublul produs vectorial aAUAS) L Dacă (7) 
ut 25, c(Ă"Y,z”, atunci proecţia pe axa Oa a acestui dublu produs vectorial este ... - 
XI Y"— —Y'AX)— —Z(Z” X— —X'2)3 Ș Or p Z2”) —X"(0Y' +72 j= — 

XXX vor 22) = XX +22)= 

x, (a. 2 ar (a o 
şi în mod analog peniru proecţiile pe Oy. şi Oz; astfel că 

UD "aAGAG=0.(6.0—c.(a.5). 
Acest dublu produs veetorial este în planul ultimilor doi vec- 

— 
tori și este diferit de (ADA; deci înmulțirea vectorială a vec- torilor “nu este asociativă, 

II. Ținând seamă de 9aalitta a, obținem relaţia n 
| . 

| a AGAS-FOA Aa): eAtaA D= =0. _ 
II]. Cu ajutorul acestui dublu produs, putem da soluţia e a 

- == diviziuni gcoimetrice (Ad. 24), aAcz Presupunând a şi d per- pendiculari, să găsim soluţia particulară. a diviziuriei, reprezentată de 
— — ” un vector perpendicular la a şi D,“deci de:forma m, (GAz) Pentru a 

n —__-_ determina pe + m, , Să talocuim, pe .e în relaţia Ad şi avem 

N: îm. GAZ) me (a. 1) a. (a: 9).
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E >> 

Cum vectorii a şi b sunt perpenâiculari, urmează: a.b=0, deci 
> > > Sa o | 

V=m.(a)2.0. Cantitatea, m.(a) fiind un scalar, pentru ca această 

ultimă egalitate vectorială să aibă loc, trebue .ca m(ap=1: de: 

1 
unde ma iar - soluţia pantieulară căutată oste m. GAd)= Lat . 

  

pe (ay 
Soluţia - generală (No. 24). a diviziunei geometrice este. 

EC > | 

” = A aa 

(ko 

IV. Ca aplicaţie să considerăm produsul (AY). Ad). Insem- 

nând cu ua Și permutând factorii, avem 

(4 AD). CAd)=a. CAd=g (Au) =e, ACAD. 

Aplicând produsului d AND) identitatea (11), avem 

(AD. Adela. Gi- ca d. 
_ = ——=> 

(a AD).(e Ad)=(a e). (b.d)— (40.09. 

Această egalitate conţine ca un caz particular identitatea lui 

___._ . 

Lagrange, făcând c=a, d=). 
3. Aplicaţii, 1. „Condiţia, ca palru puncle Ai, i=i, 2, 3, 4, să fie în ace- 

—— ——— 

laș plan. Pentru aceasta, va îi de ajuns a scrie că vectorii A.Az, A, Aa AA 

sunt în acelaş plan, adică (No. 28) : 

———— ——_ , 

 AmAzi(AzA3 AAsÂ4)=0. 

Scriind expresia analitică a acestui produs, găsim determinatul 9) 

(Elo, 26) 
Di Ca Ye za 

Dia Yry 2- =0, 

Bz, pa 224 a 

conditia carteziană ca “punctele A să fie în acelaş plan... 

II. Condiţia ca dreptele AB, A' B' să fie „concurente, se obţine scriind că 

—— _—— 

vectorii AA”, AB, A'B'. sunt în acelaş plan. -- 

32. Distanţa de Ja un punct la o dreaptă | din plan. Să 

calculăm distanța SM=d, de la- punctul. S(xu Yi). la dreapta (D) de- 

finită de „punctul B(xo; yo). şi perpendiculară . pe veetorul m (9,0) [d 

N, Abrarestu. — : Lecţiuni de Geometrie Analitică. 37
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trece prin punctul A, vectorul n având sensul pozitiv de la punctul 
| | | —— . - A la, dreapta (D). Să' observăm că SM este un vector paralel cu n, 

— | 

deci. de forma SM=ed-—, e fiind egal cu + sau —, după cum 
. aaa ri | In] : ? ” a . . Pi | 

vectorii SM și n sunt sau nu de acelaş sens, adică după cum 
punctele A și S sunt de aceeaș parte sau de o parte şi de alta a 

dreptei (D). Pe de altă parte, avem SM=O0M—0S, deci | „i > 
e Ce EI 
OM-— 0S=e4-—. 

- 
e > In | 

Inmulţind scalar cu 2, obținem 

. OM.n —0S.n=ed--, OM.n— OS.n=edlnl,. 

căci (n)?= In 12. Dar, ecuaţia vectorială â. dreptei fiind (No. 15, 1) _—_ _— Băi | _—_ _— — OM.n:= OB.n, relaţia precedentă devine. OB.n—08.n=edn|, care 
dă distanţa d de la punctul S la dreapta (D). Scriind această relație 
vectorială sub formă carteziană, avem 3 

Yod = pt pa), 
Aaaa ep g 

care dă distanţa de la punctul Stay) la dreapta px+0y-(pxo4+0y0)=0 
e fiind + sau —, după cum punetele A și $ sunt sau nu de: 
acoeaș parte a dreptei (D). 

„83. Distanţa de Ia un punct S(xyu2) la un plan: (P) de- 
Aa 

- Xop-FJo7— (up + Ya) = ed pe + qi, q= XP 

finit de punctul B(co,yo,20) şi „perpendicular pe vectorul n(dr) 
ce trece prin A, vectorul n având: sensul pozitiv de la punctul A la planul (P), este dată de o formulă analoagă, ă 

OB.n—OS.n=ed |n |, In = 27, | 
e fiind + sau —, după cum punctele A și S sunt sau nu de aceeaș parte a planului dat. e 

84, Distanţa de la un punct Ia o dreaptă din spaţiu. Pentru 
a alla distanța SH=d de lu punetul Suzi) la dreapta (D),. de- finită de punctul A(a,b,c) şi de parametrii directori (20,7), să con-
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_ — — 

siderăm vectorul AB(p,a,r) şi egalitatea vectorială AB ASA= 
- > — 

ABAOA—ABAOS. Dai modulul produsului AB ASA este 
— —_ — ” . 

ABIL ISAI Isin(AB, SA)|= AB d=Vp2 g24-72d. 

Proecţiile pe axele Oxyz ale expresii ABAOA—AB AOS sunt 

3 (ae-r3)-(azs-7y1), (ra-pb)-(rxu-pz0, (pD-q0)-(pi- ax), 
iar pătratul modulului acestei cantităţi este suma pătratelor acestor 

proecţii, - - | ea ia 

| m2=(aq(e-z)-r(b-y)2-+ lr(a-x-p(e-zoP+ [p(0-yD-a(a-x0B, 

şi egalând aceste module, avem : i ” a - 

: o - “Q2(p24 Q2-+-172)==m2, 

care dă expresia distanței d de la punctul S la drepta (D). 

35. Intersecţia a două plane. Am văzut (No. 16). că ecuaţia 

SE . | ! — > | e DR 

„unui plan care admite normala 7, esto n.OM=s. Să aflăm ecuaţia 

vectorială a dreptei de intersectie a planelor reprezentate de ecu- 

aţiile vectoriale . m DR 
|. 

(12) a  n.0M=s, n'.O0M=s'. 

Planele nefiind paralele, urmează că n şi m! nu sunt paraleli. Vec- 

__ a p | 

torul mA! paralel cu cele două plane, este paralel cu dreapta lor 

de intersecţie, a cărei. ecuaţie este deci de forma (4) (No. 22, 11) 

„ : 2 
| E 

OM A(nAn)=b, 
3 | | ; 

Vb fiind un vector constant care trebue determinat. Pentru aceasta, 

să dezvoltăm primul membru după formula (11) (No. 30) şi avem 

- OMAln Amn')=n40M.n')—n4O0M.n). 

Dar, punctul M aparţine celor două plane, deci, ţinând seamă .de 

- relaţiile (19), egalitatea precedentă, devine 

S3 o OM A (n A%)=n.s' — ns i 

"şi este ecuaţia. intersecţii celor două. plane. . - - 

Exprimând această, ecuaţie în coordonate. carteziene, obținem. 

formulele care le-am deduce dacă am rezolva ecuaţiile carteziene 

ale celor două plane. -- E Ei | 

36. Lungimea psrpendicularei comune la două drepte. O 

dreaptă fiind definită de punctul A.şi paralelă cu. a, ecuaţia ei 
37*
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vectorială este OM=0A + Aa, sau OM=8-+i.a: Să considerăm două 
drepte = - —. = a 

- (D) OM=b+iia, (D') 0M'=8'+2f. a”, Aa 
i . —.— : pe care' să le presupunem neparalele, adică aAa'-+0. Dacă vectorul 

MM =0'—0+ aia. 

este simultan perpendicular pe a şi a',.MM” -este perpendiculara 
comună la (D) și (D”) și lungimea ei d este cea mai scurtă dis- 
tanţă a celor. două drepte. Aşă fiind, avem ..: 

  

= — ră 3 = 3 . ” | IE - -—, 

Mea, AS , W'—b+'a'—ha=ed aAa.. , 
laAa'| | o ” la/Aa'l 

e fiind +1'sau —1 după cum vectorii MM” şi aAa' sunt sau nu de acelaş sens. Făcând produsul scalar al acestei egalităţi cu 
aAa', şi ţinâna seamă că | 

a.(aAa')=0; a, (2Aa')=0,: (aAaP= la Aa'12, T | => 
ae (0 zb)-(aAa), 

= Ma | laAa'l : ! Aa 
“Inlocuind -cu valorile lor produsul mixt de la numărătâr și modulul produsului vectorial de la numitorul lui d, se obţine "expresia sa 
carteziană. | 

37. Ecuațiile cereului şi sferei.. Intr'un cere sau o sferă, 

obţinem 

| a. luând origina O în centrul C. (Fig. 24), lungimea vectorului 0M=s, - dus din origină la suprafață este constantă şi egală cu raza. In- 
semnând cu a=O0B=A0, relaţia 

- > 
(OMP= (a)2, (u)2==(a)2 

este ecuaţia cercului sau a sferei, “după: cum se consideră două sau, trei dimensiuni. | E 
Scriind această ecuaţie sub forma , e catea >>> > 

(0)—(0P=0, (4-+a).(u—a)=0, - — 
rezultă (Fig. 24) AM.BN=0, adică dreptele AM, BM sunt perpen- diculare, ceea ce exprimă că suprafaţa considerată este locul puncte-
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lor de unde se vede un diametru AB 'sub un unghi drept.. : 

  

Fig, 24, IN 

“Dacă origina O (Fig. 25) nu este în centrul G al sferei, no- 
Fig. 2%, . 

tând cu c=0C, atunci vectori OM—O0C=u—c şi CM=a au aceeaș 

lungime şi deci > 

(u—cP=(aP 
este covaţia sferei considerate. Dezvoltând, avem 

- _—_—_ — 

= (uP—9u.c=(0)2—(e)=const. 
Daci (e 2(a, ceea co are loc când. origina. este pe sferă, ecua- 

M î — —— 

, ţia se reduce la (u2—2u.a=0; exprimând 

analitic” produsele scalare se vede că în coor- 

pr donate polare plane (Fig. :26) ecuaţia cer- 

cului devine. OM=2ncosf, r=2acosț, iar în 

! N coordonate carteziene, ecuaţia sferei este 

32 yj2+rz2= 2a(lă + my-tn2), - 

Eig. 26. unde Imn sunt proecţiile unei raze date 

pe cele trei axe. 

Se poate găsi proprietatea “putere unui punct Mo faţă de. o 

sferă cu centrul C (Fig. 27) EA | 

re 
M M__kb: Mo 

Ge=0: definind punctul -.” 
_— — 

No prin vectorul Ohio=uo şi . 

scriind ecuaţia unei drepte ce 

trece prin Mo şi paralelă cu -: 

vectorul £ 3. “sub forma OA= 
— 

Ole ED, k fiind un scalar, 2 
__ 

un vector dat, sau uzug-k. 3, | 

Punctele de intersecţie M ale 
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sferei cu: dreapta corespund. valorilor lui 7 date de ecuaţia ce se 

obţine înlocuind: pe “i din . ecuaţia slerei, 
—_ __ — 

(uo-+-kb —ep=(a), (1024 200): (ip=0 
—— 

Se vede ca produsul rădăcinilor acestei euaţii în (12) b)=7pM este 
——_— — 
(u0—c)2— (a), deci MoM.MoM'= (Cap (ip cont care este pu- 
terea punctului Mo faţă de sferă. 

Curbe. 
Derivate. 

- 38. Gensralităţi. Se zice că o: fancţiune vectorial 0 de o 
variabilă, scalară, t este definită în intervâlul (4, t.), dacă există o 
'vegulă care face să corespunză la orice valoare a lui i cuprinsă 

în acest interval o determinare a vectorului a, definită prini direc- 
ţia sa, sensul și modulul său, afară de o echipolenţă. | ” 

Reprezentarea analitică . vectorială a unei taneiuni 2 este 

00 =EX0-AO240, „>>: 
= Ik fiind vectorii unitari, iar X(0), XV, Z(i) proecţiile vectorului 
a pe. axele 0xyz. - 

| Fiind. dată funcțiunea a, luând « un punct fix 0, să facem 
să corespunză la fiocare, valoare a 2 lui t punctul M, astfel că 

Sa OM= =a(p. 
Când i, variază, punctul M descrie în general o curbă (0), “numită hodograful sau' indicatoarea „ funeţiunei vectoriale sau a vectorului 
variabil. 

"89. Derivata unui vector, Fiind dată funcțiunea “vectorială 
_ 

& | 
a(), dacă expresia - = - 

a(t)— a(70) . 
t—b . 

"are o limită pentru =, atunci această limită se zice derivata funcţiunei vectoriale și se notează cu 
3. 

. dă. a a.
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Fie e (6) (Fig. 28) hodograful: fune- : : -» i] 

țiunei a (9. Şi Mo punetul corespunzător 
la valoarea to a lui î. Să alegem ps 
hodograf o origină A şi un sens de 

parcurs, astfel că la fiecare punct M să - 
corespunză un număr s afectat de semn; 

măsura arcului AM; se vede că s este” 
o funcţie scalară de £ 

Aşa fiind, raportul 

  

î_ _ o — 
a(t)—a(t0) _ MoM 

t—to . ih.  mipaa, - 

este un vector aşezat pe coarda Moni şi al. cărui: raport, către vec- 

torul TIM “este PR Să luiim pe MoM veciorul unitar 0, îndreptat 

în sensul arcelor crescătoare pe hodograt [de la Mo la M.:sau in- 

vers, după cum s(ţ) este mai mare sau mai mic de cât s(f0)]: 
Acest rapori so $ serie . * .: - 

a()-— Tia) IMN — MAEI ia s(fo) 
Ip î—t — ss) = ? 

| a , | 

IMoM | însemnând măsura vectorului MoM pe axa vectorului unitar 20: 

Dar, termenii IMoMI şi s(2)—s(%) sunt de acelaş semn, şi cum 

primul este coarda MoM şi.al doilea arcul MoM, limita. raportului 

IMoM 1: [s(0) —s(70)] tinde către L când M tinde către Mo, sau când 
—_ — 

t—to. La limită, 10 linde către vectorul u, de lungime. egală cu 1, 

tangent la curba (C) în Mo şi dirijat în -sensul arcelor crescătoare ; 

limita, raportului = 00, dacă există, "este derivata lui s în raport 

—lo 

cu î, pentr i=t. Dec; derivata funeţiunei vectoriale se serie ” 

| da —ds tos) E E 

e aşezat pe tangenta! la. 
acest vector cara reprezintă derivata est 

af, i i l arcelor crescătoare, iar 
hodograf, tangenta fiind orientată în sensu, 

„ds , _ Di 
măsura vectorului derivat este 7" căci Îl = L a
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Vectorul derivat este din nou 0 funcţiune de variabila î, 'este 
funcțiunea derivată. Derivata. acestei noi funcțiuni este" riumită, 
derivata a doua, derivata, acesteia se zice derivata a treia și aşa 
mai departe. Aceste derivate succesive se notează. 

_- 

d?a d3a i îi, în. 
dtz” dr po... .. 2 îi 

40. Derivata unei sume geometrice. sa caleulăm derivata 
_ — . —_ — 

sumei u=A a uue Ann; unde A; sunt scalari, | iar aid) faneţiuni 
—> 

de î. Dacă i £ creşte cu 26 variaţia lui 4 are ca mărime vectorială 

Au =5(0--AXa +42) —Sia=5 zaA3 +50 dia. 
Divizând cu At şi trecând la limită, 'se 'obţine,” ca în cazul func- 
țiunilor scalare,  -.—-  . = . 
i 7 du dA 

- dt! =pa e +a di a 
său Ie e ae a 

du _ “da dan | dar dn 
di ap en „An d Tăd Pe gr 

In particular, însemnând cu. XC), YOz conapohentele unui 
— >= 

vector a(:) după axele Oxyz de vectori unitari î, 3, Ba care suni 
independenţi de ţ,-avem : 

=, 

rii 2, das. zar paz . , d “da 

Deci, dacă întrun sistem de axe independente de: î, un vector are 
„ eomponentele XYZ, derivata sa geometrică are : componentele - 

dă dY 42 | 
N d di di... | 

Sau, derivatele succesive ale proecții unui vector pe o axă fiză suni 
proecțiile derivatelor succesive ale acestui. vector. 

41. Derivata” unui „produs scalăr,. Să, considerăm vectorii 

  

—> 

a(X,Y,Z), au? 1) “funcțiuni de i într” un sistem de axe indepen- 
dente de t,. ; Produsul scalar 

, atăt +22 
are ca derivată , , 

ai 
DX 7, d a” 

d, , 
a tai a, de ot i di
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sau >> — — 
d(a.a,) 77 dai dau „da. 

dt di 14 aa 
Acest rezultat i putem obţine dând o creşiere At lui £, căreia. 

— — _— __ >> 

corespund creşterile Aa, Aa, A(aai) pentru a,. au aa. Ţinând 

seamă de proprietatea distributivităţii, avem 

  

>> >> 
ata aj= (aaa). (ara) <a. aia. Adpar. Aa-tAa.Aar.. 

Divizând cu A? şi trecând la limită, obţinem 

d(a.a) 2. da, a. da 

d a dt 

2, Derivata geometrică â unui produs vectorial. Să caleu- 
_ i 

lim derivata geometrică a produsului vectorial afDb pentru valoarea 

to a lui î. Această derivată este limita Pentru to (dacă existi) a 

raportului 
“20 AUD 009 AU). - - 

- t— to | o 

_ — 

Adăugână şi scăzând a(t) At(to; grupână termenii "doi cate doi în baza. 

proprietăţii disiribotivicăţi (o. 19, II, n numărătorul și se poate scrie 

a) AO ao) Ao. to) = “a AU iara aaa, 

astfel că raportul: considerat se serie 

v(t | t)— a(! 
„alt poz 0) s0- a 10 ata pă d. 

Presupunând că funcțiunile at) ii 40, au derivate pentru i=to, 

“atunci E - 

Et îi . Di Di -. a 

de altă parte; «(4 tinde către 2 Şi Uto) rămâne constant pen-. 

tru t=>to. Deci, la limită, pentru t—to avem Și 

stopa ON, a 
şi în general 

UE 0AŢ, DI Ie 

  

d(a ZOR — 

-
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Se observă că în derivata produsului vectorial trebue conser- 
vată, ordinea, factorilor. -. 

„43. Veetor de direcţie fixă. Fie a(() o funcţe vectorială a 
cărei direcție rămâne fixă. Să alegem pe această direcție un sens 

pozitiv, adică un vector unitar 4; însemnând cu fit) măsura vecto- 
zului, avem n Mie: Da 

| auf). 
Luând derivata și ţinând seamă că derivata (de direcţie și a 

modul constant) vectorului constant u este nulă, avem 
— : 

'da_* df 
| zi * dr! | 

Deci, derivata unui vector de direcţie constantă este un vector de” 
aceeaş direcţie care are ca măsură derivata măsurei vectorului, 
, Se poate obține acest rezultat considerând hodograful şi 
observând că în acest caz hodograful 'vectărului variabil: este” o 
dreaptă, și luând pe acest hodograf ca origină punctul O, arcul 

„“OM este precis egal cu măsura vectorului. >. 
44, Vector de modul constant.. Să considerăm vectorul a!) 

«de direcţie variabilă, dar de modul constant, o 

la | =R=const. 
“Hodograful aceştui vector este locul unui punct M care rămâne la 
-0 distanță constantă R de „origina; este deci o curbă trasă pe o 
sferă, de centrul O-şi raza R. . - 

—— po ă - _ - a. 

Avem a.a=R2 și luând derivată, obţinem 
— = N 

20.27 =0. 

Ă — 

Produsul scalar al vectorilor a. și sa fiind nul. urmează că deri- 

vata unui vector: de modul constant este” perpendicular pe acest 
vector. a . 

Cum orice curbă trasă pe o sferă de raza R şi de centrul 
'O poate fi considerată ca hodogratul: unui vector variabil de mo- 
dul constant R, din proprietatea de mai sus-rezultă că, în orice” 
punct al unei curbe trasă pe o sferă, tangenta este perpendiculară 
„pe raza ce trece prin: acel punct. . : 

4-



  

45. Veetor de modul constant în plan. Dacă vectorul 42 OM, 

funcţiune de 't; de modul constant R, rămâne într'un plan fix şi 

orientat (Fig. 29), hodograful, locul.lui M, este un cere de centru - 

O şi raza R. Derivata lui a este așe- 
zată pe tangenta în M la cere, | 

perpendiculară pe rază, iar măsura 

sa po această tangentă, orientată în 

sensul arcelor crescătoare, este (No. 

39) £ e - Arcul s al cercului se ex- 

primă în funcţiune de unghiul. 0 “al 

direcţii fixe QA, ce uneşte punctul 

O cu originu A a arcelor, cu direc- 

  

ţia vectorului OM. Luând ca sens pozitiv al arcelor sensul de orien- 

tare al planului, avem. s=arcâM=R9, 0= =(9A. 0%), 

” de “d0 “za 

= Rigz d n. - 

Cum tangenta MT face cu raza OM i nghiul +z vecorul OM" 

- — 

paralel. cu: tangenta şi de măsură R pe NT s se” deduce: din OM cu 

o rotaţie: de +3; este deci egal cu EANGM, unde [ este vecto= 

rul unitar direct “erpenăicular pe plan. Aşa fiind, vectorul derivat 
a ra 

E: d ta. li 
este paralel cu OM”, iar raportul lor este egal cu d! erivata. lui 

0. Observâna că rezultatul . este- independent de î, urmează că, 

dacă întrun plan fix orientat, un vector a are un modul constant 

şi astfel că o direcţie fixă Ox face cu vectorul un unghi 0 varia- 

bil, derivata veotoruiui, este dată în fungţiune de accea a unghiu- 

lui cu relaţia .: i Dr - 

(9) GAZ d d , 9= (0.53). 

48, “Derivate î în coordonate: polare. În pianul orieiitat, ra- 

sortat la polul O şi axa polară Oz (Fig. 30), să considerăm Mec- 

torul variabil a, 2, definit prin componentele sale polare 6 şi 6, Să nu: 

mim cu 7 7 vectorul unitar pe “semidreapta OM de unghiul polar 0
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| — - (Fig. 30); avem Iri =1, (0z,r)=0, a=p.r. Sa 
” „ Derivând,- obţinem 

EUR | 
da 7 de dr 
d? di Ted 
— 

Dar r fina un vector 
„de modul constant, de- 

£ rivata sa este dată de 
formula (2) (No. 45), 

  

  

o a 0 Aa, 
> ; 

” & fiind vectorul direct perpendicular la planul fi igurei şi cu modu- - dul egal cu, 1; deci înlocuind, avem | a 
” da _d — a, (0) Sade PA. re+o.(p 

- _-— 
unde p este vectorul (FA), de modul egal cu 1 (No. 45), direct — 

perpendicular pe r, ! = „Deci, scomponentele derivatei vectorului a pe raza vectoare 
— “(semidreapta de unghi polar 6, de vector unitar 7): şi pe semidreapta 

_ direct perpendiculară [de unghi polar [0-2 2), de vector unitar —_ _— 
i 

P=E AT], sunt respectiv 

de a 
| di”. Pai! 

Derivând din nou cealitaea (4), obţinem . 
= = 
d2a dr dp “d20 dp [ d 
dta_dr de do 00 20 6) za di trap ta : le-g [ a, rez. di “apte: dE 

” - Inlocuind pe cu valoarea sa (8) şi observăm câ p, fiind 
un “vector de modul constânt în plan, - derivata sa este dată de formula (2) (No. 45). — o 

dp_P 00 i 
de AD) ap: 5 ea
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Dar 1;Ap se .deduce din p cu o rotaţie de + > deci din r 

— _ 
-u o rotaţie (Fig. 29) de 2 î=s, şi este egalcu —r; deci dP-= re. 

Acest rezultat îl găsim şi direct, derivând pe p=RAr, şi avem 

  dp dA) _dk ATI pd 
_ di di d Ar-rkAaz haz” 

” . Ma 

eăei îk 0, de oarece vectorul 7; este de modul constant egal cu 1 

şi de direcţia fixă, direct: perpendicular pe planul figurei; obser- 

vând (3), avem | îi Ă 

dp Dita (6) | ae ENEA) Fri 

: > => 

şi ţinând seamă de formula (11) (to. 30, 1, aA(BAc)=3.(a.0)— 

c.(a.5), obţinem >> do >. 
ENR&AN=E(Rin=r(h.k=—r, 

—— DE —_- - 

căci k.r=0, vectorii fiind perpendiculari, şi k.k=(h= |kl2=1. 

— , 

dp 0 
Formula (6) devine di = Tae iar (5) 

za (2002 (a dead) „da | d2p dd >| d |, 049). 

e 27| ee (da tolea rad]. «| 

| aa da? . 
Am obţinut pentru 52 0 expresie ineară în r şi p, vectorii 

“unitari respectiv pe raza vectoare şi raza direct perpendiculară. 

| 
ă - 

Deci, componentele derivatei a doua a vectorului a, după raza . 

-vectoare şi raza direct perpendiculară, sunt | 

2 2 d De _p[j, ptode de. 
d2 “dt dz did | a 

4T. Vector dorivat nul. Derivata proecţii unui -vector fiind | 

(No 40) proecţia derivatei acelui vector, urmează că, dacă deri- 

“ata vectorului a este nulă, şi derivata proecţii sale pe o axa oare- 

care este nulă; deci, această proecţie, care este o funcţiune sca-



590 

lară, este o.constantă şi prin urmare > şi funcțiunea veotorială esle 
o constantă, | , 

„Aşa fiinq, să considerăm un vector, fanoţiune de O variabilă 

t, „6, paralel cu “derivata Sa. adică 

Do a()Aa)=0 
Insemnând eu 1 vectorul unitar pe direcţia lui (4, să presu- 

punem că (= £0). a. Dorivână, avem 

DDP 0-10.) 
Făcând produsul vectoriăl cu ae), şi tinand seamă de conâiia (7). 
de paralelism, obţinem 

aDAa0)= (At). 20ALr “O-+A0. 40 ATA. (0), 
(8) 0= = RO AID. (0), 
căci [A)240) A LP)2ă u(0]=0, . aeoșii vectori fiind paraleli, Relaţia, 
(8) duvine 

20) (Aa) = 0. 
> = 

Cum vectorii uşi u' sunt (No. 44) (căci lu1=1) _Perpendiculari, 

produsul lor vectorial nu poate f nul decât dacă pd este egal cu. 

„Zero, deci u constant, adică direcția vectorului și prin urmare și > 
aceea a lui a rămâne aceeaș Așa dar, dacă 1 un vector este paralel. 
cu vectorul derivat al său,, acest vector are o direcţie fixă. 

18. „Primitive; Se numește primitiva unei. furicţiuni vectoriale: 
— — 
a(t) orice funcţiune admitând a). ca derivată, sau soluția ecuaţii 

diferenţiale _ 
dy 

d” a 
- ” — 

. 

Insemnând cu At) una din aceste soluţii, „cea generală - este 

= y= A+, 
C fiind un vector constant arbitrar, 

Ca şi la funcțiunile scalare, avem 

e: ăolar= atat pat, | 
a(tdi= (LA) F(u)du, i= flu).



  

“(C) este hodograful lui 
e. Is 

OA funcţiune ' vecto- 

Vectorul   
9, Deci ( dy 
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Iasemnând cu A(î) o „primitivă a lui a, avem: 

— — — 

$, a().ar=A0— A). 

Curbe “plane. 

49. 'Tangenta la o „curbă i plană. [. Fie M un punct al unei 

“curbe (C) (Fig. 31). Vectorul Os şi coordonatele (ay) ale punctu- 

lui M sunt funcțiuni - 

de parametrul t. Curba 

rială de t, 
-— 

OM=î.3+j y. 

. d(0N) - ax = De 

“ai taia 29 = 

  

  Z ] 
-este pe tangenta în MM. | o A O) 

, : „dă Ma Fie. 31 

şi are ca. proecţii d? | ES . 

En în) , sau mai simplu, (ax, dy) sunt parametrii di- 

dy 
rectori' ai acestei tangente ; da este coeficientul unghiular al tan- 

.gentei. ds. vea 

Cum măsura vectorului derivat (o. 20) este 5» se „vede 

-că 20)! este egal cu valoarea absolută a lui ds. Ridicând scalar 

rr 
- ” 

la pătrat, avem (î. Î=0).- 

152-140) da2- dy2, 

0 

  

Luând arcul s ca. variabilă, s=t, derivata este egală 

— „dx d . , 

-cu vectorul unitar u pe tangentă, iar îs? = sunt “cure di- 

-rectoare ale tangentei.
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Insemnând cu P și Q respeeliv câte un punct oarecare at tangentei și normalei în Mg (Fig. 31), ecuaţiile lor vectoriale sunț SI — a ——_ — (1) tangenta MoPAd(OM)u,=0, normala MoQ.2(0M),=v, „indicele Mo arătâna că trebue luate valorile derivatelor sau dife- renţialelor în punctul Mo... 
Trebue observat că diferenţialele nu se schimbă dacă se ia altă: origină O” în locuj lui O. In adevăr, avem 
TD — d(0'N) = 4(0'0 + O0M)=d(0'0)-+ 2(04)=a(0M), > 

căci 0'0O nu depinde de poziţia punctului M pe curbă şi deci di-. 
- — — ferenţiala sa este nulă. De aceea se scrie uneori M în loc de d(0M). „ Dezvoltând expresiile (1), ecuaţiile respective: carteziene, sunt. 

tangenta  (2—a0) (dy)o—(y—y0) (dz)=0, | normala: (z—z0) (12)9+ (y— Vo) (dy)o=0. II. Curbă îa coordonate polare. Fie p şi 6 coordonatele polare: ale unui punct Mal unei curbe (C) tuncţiuni de parametrul 8 o . (Fig. 30). Componentele vectorului d(O0M) pe raza vectoare și se- midreapta direct perpendiculară sunt ( o. 46) repectiv (dp, pd). Insemnând cu V (Fig. 80) unghiul lui.OM cu tangenta la curbă, langenta acestui unghi este raportul acestor componente, 

  

- pd dO._ p Vf ep? dp Papp 
—— 

- 1 _ Modulul lui a0N) fiind (No. 39) egal cu acela al lui în 
. 

—— i 
? - : 

urmează că modulul lui 2(0M) este egal cu ds, deci 
—— 

ds2= [d(00)]2= (ap)2+ p2. (45), 
care este: expresia arcului în coordonate 'polare.. : 50. Curbura unei curbe plane. Fie M un punct al unei curbe plane (C) (Fig. 32), pe care sa ales punctul A:'ca origină a arce- lor crescătoare, Luăm.: ca parametru variabil are AM=s, avem , —— 

| d(0M)_ >> | (No. 39) gs > W ufiind vectorul unitar pe tangenta în M, Vec- - ds , 
— _ DI E _du . torul 2 având modulul constant, derivata sa, dz: este (No. 44) nior- —> 

mal la , deci normal lu curbă.
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— 

du , , 
[g S0 zice curbura în punctul M; inversa 

curburei este raza de curbură R în 

Msdulul voctorului 

acest punct; sensul vectorului. 

    

a 
n a 

u 

M 
A 

> 

n 

+ 

9 N 

Q 

— Tig. 32. 
Fig. 33. 

du , , 

di este sensul curburei pe normala la curbă în punatul conside-. 

rat. Aşa fiind, însemnând cu n vectorul unitar “normal la curbă în 

sensul curburei, avem 
. 

—, —— | 

du  d40M) 
Ce a n. a, R>0O. 
ds. ds? " R* 0. 

Sensul. curburei este independent de sensul luat pentru arce 

pe curba (C) şi coincide în fiecare punct cu sensul concavităţii 

curbei. In adevăr, să considerăm cazurile când luăm pe curba (Ch 

cele două sensuri de. parcurs, în primul, M fiind posterior originei 

A (Fig. 89) şi în al doilea, M anterior originei A (Fig. 33). Indi- 
. > - 

. + 

catoarele vectorilor 4 sunt cercuri de raza | parcurse în sensuri 

— , . i PE 

opuse. Vectorii u fiind de asemenea de sensuri contrare, rezultă 

că derivatele lor sunt egale, paralele şi de acelaş sens. 
— 

Să însemnăm cu S arcul indicatoarei vectorului 4, socotit. 

iti | iurilor începând de la origina d, cara co- 
în sensul pozitiv al unghiurilor 

0 

respunde originei A a curbei (0) ; o. este măsurat. de unghiul | 

— 

ăi (03,4) şi modulul derivatei lui u este (No. 45) 

N. Abramescti. — Lecţiuni de Geometiie Analitică. 
38
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dos | 1, 
|d| RR 

    

da. se zice unghi de contigență şi este diferenţiala unghiului unei 
axe fiixe OA eu tangenta la curbă în punctul variabil M. Semnul 

„do Ă i PE expresii 3 este + Sau —, după cum sensul pozitiv al unghiuri- 

- 
rilor coincide şau nu cu acela al variaţii lui a pe hodograful său, 4 ” _— 
adică, după cum unghiul drept (a, 2) este pozitiv -(Fig. 82) sau 
negativ (Fig. 33). | 

“ Am presupus până . acum că du =>0. Să presupunem că pen- | 
ds 

SIR ch . tru toate punctele unei curbe avem R->oo, Za =0. Urmează că 

u este constant și însemnând cu ag valoarea sa, avem 
—_ — — 

A(ON)=0.d5, lao] =], 
de unde, integrând, o 

= — - 
| | OM =u9.s+%, | —_ — | 

20 Și 'vo fiind vectori ficşi. Așa dar,-arcul de curbă este (No. 6) "0 dreaptă. Și 

—> 
51. 'Triedrul lui Frenet. Să 'însemnăm prin k& vectorul unilar : direct perpendicular (No. 28) la planul figurei pe care să-l -presu- 

, i „.. Co punem orientat. Având în vedere semnu! expresii 3 ? avem 

1 ads 
R “ds? 

s fiind egal cu +1] sau —1, adică având acelaş semn ca şi a, 

după cum unghiul drept (4, n) este pozitiv sau negativ. 
Să considerăm trieirul tridreptunghic format de vectorii uni- -_ 

__-_ tari u, 2 şi vectorul unitar direct perpendicular V=uAn=e.k, Acesta este'triedrul lui Frenet corespunzător punctului M al curbei (0). Să studiem variaţia vectorilor unitari ai muchilor acestui triedru, Am văzut (No. 50) că | A | : —_ — 1 | 
Se du n ds,
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| = 
Vectorul de modul constant b este echipolent cu el însuşi dealun- gul arcului considerat al: „curbei (C), unde e îşi păstrează semnul (adică unde curbura sau concaitatea nu-și schimbă sensul), deci 

_—__— 
(No. 43, 44) di=0. Pentru 9, n, avem n=bAu=e, kPa: diferenţiană. — 
şi ținând seamă că b este constant, avem 

— ———_ 

dn=0Adu=dAn . [. o) (ea) | 

.. Avem deei formulele ui Frenet pentru curbele e plane 
— _ —> — 

d(00N) =u.ds, dun. ads, dn=—u. ads, db= 0... 

52, 'Expresiunea curbură I. M fiind un punct al 'unei curbe 
— 

definită parametric, avem d(0M)=u. îs 
, — 

d2(0M)=u d25-H(di) ds. 
— >> , 

Inlocnind pe du prin valoărea. sa, du=.p- ds, obținem 

— — 

„d2(0M)=u, d2s-+n a (ask, 

ectuând produsul + vectorial estern), avem 
— 

E d(03) AdON) =. ds Alu, 254, La 

E= Ge. ds) Ni-i d25)--Qu. ds Al = î(âs)]= u Am) (aie Ls) 

“căci (a. ds) Au. d25)= Z0. Deci. E 

a(0M) Ad2(04)= ke. 1 (as, 

Numind măsura. acestui. produs raportul său prin vectorul 
- RE 

unitar ke, expresia precedentă d devine 

(3) „ măsura 203) A (03; 1 (ama 

Valoarea lui R se obține luând modulele celor doi membrii 

din expresia (2); deci 0) 
——— _ 

Q) inlocuind d(0M) cu a, pute scrie 

Se R = EXIL | 

| d) Adi | i 

38*
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—— 
. OM) 13 (4) | R= [A OA)! 

, | —— —— 
| _Ld(OIA)Ad2(0M) | | 

II. Fizpresia carleziană a curburei, Să însemnăm cu (2, >) 
coordonatele unui punct M al curbei şi cu y, xy" deriva- 
tele lor de ordinul întâi şi al doilea în raport cu parametrul f, 
Dezvoltând (No. 20) produsul exterior, care este numitorul expre= 
sii (4), obţinem RE 

3 

(322 pp 
a [ap — pac? | a 

Luând pe x ca variabilă, avem =, x"'=0, 
- a 

!2 rul 

R=( LEE. 
| Iy'l 

Luând arcul s ca variabilă, curbura este (No. 50) modulul 
—> 

d2(0M) __ 1 
ds PR: UE 

COM) 3 ae dy a dy 21 
dS2 o si Is rai TI ga "R 

Egalând pătratele modulelor, obținem 
l () (E). 
R2 las) T (asa 

  

_- - 
expresii Inlocuind (No. 49) 0M=î.-+j, y, avem | 

R2 
Observare. Să. observăm că x'y"—y'x'! este măsura (3) a pro- 

dusului. vectorial divizată cu (44); deci A | 
- 1 (Ask Xp Pot — E [52) „ | PV pla] | 

Sensul lui :s şi t variază în acelaş sens, astfel că 50, Deci, sem- 
nul acestei expresii depinde de acela al lui e. Așa aar, (x'7py"— px) 
este pozitivă sau negativă, după cum tangenta la curbă, în sensul 
valorilor crescătoare ale lui £, şi normala, dirijată în sensul curbei 
formează un unghi drept pozitiv sau-negativ (în-raport cu. unghiul 
axelor). Acest semn dă sensul concavităţii curbei, i 

IN, Expresia curburei în coordonate polare. Avem (No. 46) 
—- —_ 

d(ONM)=r.dp+ p.(pd6), 
_ — — 

d2(0M)=r.[d2e— p (49p]-+p.(p.020+ 2.dp.d9), 
= - _._ 

d(O0) Ad2(0N)=(r Ap). [p.de.d20+4-2 (dp;2.d9 — p.d2p.d0-+ p2.(40)],
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-_ >> > _- — 
unde rAP= —p Ar, rAr= 0, pAp=0, r şi p fiind vectorii. uni- 

__— 
tari direct perpendiculari, iar rAp=Ek. Luând modulele, avem 

| a(0x) | >= (dep-(e. dU), 

| a(03%) Ad2(0N) | = 1p.dp.d20 4+2,(dp)2.d0 — p.d2p.00 + p2 (40% 1. 
Inlocuind diferenţialele cu derivate, expresia (4) devine 

(p'2+ p2. p'2) 3 

„ = Te.p'.0 rap '2Q'— 2.p.0'-Fp20'3 . 

Dacă se ia unghiul polar 0 ca Variabilă, avem 0'=1, 0”=0, deci 

R= ei 
lp2+2p2—p.p"l : 

53. Poziţia unei curbe în ocină țaiea ba din punctele sale, [. Punct 

ordinur. Să considerăm o ramură de curbă (C), definită parametri, în ve- 
. _— 
vecinătatea unui punct al său Mu, prin relaţia OM=aţ?) şi că în vecinătatea 

— 
valorei t; corespunzătoare lui M,, funcțiunea a(:) admite o dezvoltare după 
puterile lui (4—to). Punând i—t0—0, se vede că nu se schimbă valorile deri- 
vatelor pentru t=lo sau pentru 0=0. Deci, pentru uşurinţă, putem presu- 

_— - , 
pune î=—0 şi punând a(d=a(0(0) (valoarea derivatei de ordinul î pentru 

1=—0), îie că avem 

(5) Oa) =ao-+ + . drgi ear a-ț.. are o, 

—> 

unde funcțiunea vectorială e(4) este infinit mic în raport cu î şi că admite 

„derivate în vecinătatea lui i=—0. > 

Zicem că punctul lo, corespunzător lui î=0, este simplu, dacă a; 

este un vector diferit de zero. In acest caz, mărginind dezvoltarea lui 

— 
. 

OM la primii doi termeni, avem 

Ă —_ _ 
5 OM=arktaskt-e(), 

ao = —> 
  Zane tori. “(=aselt). 

Ridicând ultima egalitate la pătrat, avem 

(34) = [SS (0-0, 
—. — 

vectorul « şi sCalarul 2 fiind ca şi «(() infiniţi mici în raport cu î. De unde 

sare, (2)P-trato)at,
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şi putem găsi şi funcțiunea inversă !=fs), căci dezvoltarea lui s- incepe cu > a (as) - : ' Ja,|- şi avem (=) = a0FU, tocmai condiţia cerută pentru existenţa funcţiu- 0 : 
: nei implicite. - . : . . | , . Pentru a găsi curbura în punctul simplu Mo, să observăm (No. 39 şi 

50) că vectorul unitar 2 pe tangentă este 
.- , . Ea - — 

” . | [4940] (= 
LO ds 1% las o = . 

4 
Aplicând formula (2) (No. 52), pentru punctui Mu(7=—0), avem 

ciuci a Să ou do fao=ko.e-pe . (3), =, Ano)glați | 

>> 
- Deci, dacă vectorii a» as nu sunt paraleli (produsul lor exterior este diferit: 

de zero), curbura 'nu este nulă, vectorul unitar 2 este determinat, In punctut Mo este deci un sens pentru curbură şi o rază de curbură, iar în acest caz punctul se zice ordinar, ” 
| Pentru a vedea poziţia curbei în punctul ordinar Mg (Fig. 34), taţă de tangenta MoT, să observăm că, în ipoteza făcută asupra sensului luat pentru; - — 

e. 
Î. 

. 4 . 
arcul s, vectorii 4, ŞI 40 Sunt paraleli și de acelaş sens, şi tot așa şi cu vec: ÎN N A > 3 e. Ă 
torii, produsele exterioare, (a, Aa), (2 Ano). Deci a şi 2 sunt îndreptaţi: 

către aceeaşi regiune a planului în raport. cu direcţia lui a Sau A Punând i 
- >> 
P=astajt, 

se vede că pentru 
valori ale lui t ve- 
cine de zero, locul 
lui P este o porțiune 

„din tangenta în Mo 
” la curbă. Un punct 

"M al curbei (C) se 

  

Fig, 34, 
_ 

obține adăugând lui OP vectorul | 
> 
PM= zi ba tb). | 

” — 
> EA Pentru £ destul de mic, PM este aproape echipolent cu a, adică face cu a, nn unghi foarte mic şi este prin urmare îndreptat, în raport cu tangenta, 

> = către aceeaş regiune a planului ca şi a-şi na, Adică, în vecinătatea lui Mo, 
Re curba (C) este de aceeaş parte a tangentei ca vectorul "0, sau că sensul curburei coincide cu acela al concavităjii curbei.
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11, Punct de înflexiune. Dacă în punctul Mo, derivata a doua a lui OM 
— 

este nulă, sau dacă derivata întâi A a doua a lui OM sunt paraleli, adică 

. 20, 

curbura este nulă, raza de curbură-R este întinită. Se zice că Ma este-un 
punct de inflexiune, Să presupu- . - . - » 

nem că a” nu este nici nulă,. 

> 

nici paralel cu a, când se zice 

că punctul de inflexiune este or- 
  

—> 

dinar. Oprind dezvoltarea lui OM 

la &, putem scrie 

OM= aţa, d[i s ze). 

  

e E să Fig. 33. 
a.-:5 +i.ett), N | 

ELA >, > > 
astfel că, dacă a==0, avem a, "0, iar dacă a=F0, vectorii a, şi a, =aj. a sunt 

paraleli. Punând 

potret) moare 
P, pentru vatori destul de mici ale lui î, este pe tangenta în M, (Fig. 35), 

iar M un punct al curbei. Mai mult, pentru t destul de mic, semnul lui 

(ze) este” acelaş cu al lui t, asttel că pe tangenta în M>, orientată în 
2 

sensul lui au P este înainte de Mo pentru i<0, sau după Mo pentru t>0. 

_ — 

Dar, din expresia lui PM, pe care trebue a-l adăuga lui OP pentru a avea 

un punct M al curbei, se vede că, pentru valori destul de mici ale lui , PM 
— 

este aproape paralel şi de acelaş sens sau de sens contrar cu a”, după 

cum t este pozitiv sau negativ. : Deci, în punctul. de iinflexiune My, curba 

traversează tangenta. 
—> 

II", Punct de înloarcere. Dezvoltând pe OM după puterile lui t, să pre- 
> 

supunem că pentru punctul Mo al curbei avem a=0, în care caz pun.tul se 

> — 

zice sinpular. Dacă a şi a, nu sunt nuli şi nici paraleli, atunci M, se zice 
—. 

punct de întoarcere ordinar. Oprind dezvoltarea lui OM la &, avem 

—  _ >> , 
 MM=O0M—OMo=0M—a0=a) Ea iu. B, 

— > 
Câtul MM: are ca limită a;, iar dreapta M.Mare ca poziţie limită o paralelă la 

acest vector, Care este pe tangenta în Mo (Fig. 26). Obţinem: poziţia curbei față
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0 - —— a oa de tangentă, descompunând pe M,M în doi vectori, MM=M,P+PM, MP= a 
i op > 

PM=a' + e(8, 

La două-valori egale şi de semn contrar 
ale lui î, corespund, un singur punct P pe 
tangenta in M; (dincolo de Mo în sensul lui ge. ! 

*? 4), dar două puncte M, care, pentru va: 
lori îvarte mici ale lui 7, sunt definite de — —— 
vectorii PM“, PM”, unul de acelaş sens, iar 

  

> . altul de sens contrar cu a;; aceste puncte sunt deci de o parte şi de alta a tangentei, de unde urmează forma curbei ca în fig. 36. In acest caz, se zice că Mo este un punct de întoarcere de speja întâi. 
> 

Sa considerăm acum cazul când a; este diferit de zero, dar că deri- vatele următoare, până la ordinul p—I inclusiv, sunt, paralele cu acest vec- 
tor, sau nule. Putem scrie (Fig. 37), Dai , | 

—— — — 0 aa 
M,M=M-P+PM, , 

e, ip MP=ap-[5 ka. 3 FR. -FA. il 

- > (p > 

PM=a(p) tie. e(£). 

| „ Tangenta în DM, este paralelă cu a; iar 
Ta punctul P este dincolo de M,, în sensul 
A acestui vector (pentru valori destul de mici 

ale lui 4), - 

  

Fig, 37, 

—_. Dacă numărul p este impar, vectorul PM îşi s.himbă semnul în ace- laş timp cu t; cele două ramuri ale curbei ce trec prin M, sunt de o parte şi de alta a tangentei în Ms, curba are în MM, un punct de întoarcere de 
speța întâi (Fig. 36); dacă p este par, sensul lui PA rămâne acelaş pentru valori destul de mici ale lui Z, oricare ar fi semnul lui î, cele două ramuri ale curbei sunt de aceeaş parte -a tanpentei în Mo, curba are în M, un punct de întoarcere de speja a doua (Fig, 37). 

IV. In general, să presupunem că /, este ordinul primului termen ne 
— 

. 

- 

nul În dezvoltarea lui OM şi %& ordinul primului termen care urmează după precedentul, care nu este nici nul nici Paralel cu primul. Avem —— — 
- MM=MoP--PM, 

—> > 
a * MoP=atth fit), . F(O)=E0, f un scalar, 

>> > ” PM=abz FE (d). 

Raţionând Ca mai sus, se vede că tangenta în M, este paralelă cu ah);
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“dacă ], este par şi & impar, Mo este punct de întoarcere de speța întâi - 
(Fig. 36); h par, & par, punct de întoarcere de speța a doua (Fig. 37); h im- 
par, & par, punct ordinar (Fig. 34); h impar, k& impar, punct de inflexiune 
“ordinar (Fig, 35). 

54. Centra de curbură. Desfășurată. [. M fiind un punct al 
“unei curbe plane (C), să luăm pe normala în M, în sensul curbu- 

rei, o lungime MI egală cu raza de curbură R în M (Fig.. 38). | 
Punctul 1 se zice centrul 
de curbură al curbei în a (E) 
M. Cercul cu centri în 
centrul de curbură şi cu 
raza cgală cu raza de 
curbură în M, se zice cer- 
cul de curbură în M, Când 
N variază pe curba (C), 
punctul I descrie o curbă 
(E), care se zice desfăşu- 
rata curbei (C). 

_ — 
Să însemnăm cu u şi n 

vectorii unitari ai tangen- i 
tei şi normalei în M la. . M! 
curba (C), definită para-" Tie. 38, 
metric, în funcțiune de | - 
arcul s al curbei, socotit de la o origină Mo. Centrul de curbură 

  

1 este dat de > — 

(6) OI=O0M+R.n; 
diferenţiind, avem  —> — - 

iSrenpinea d(01)=d(0M)+-d(8).n+-Răn. _ 
. —— — , _ 

Ţinând seamă de valorile lui d(OM) şi dn obţinute la No.ăl, 
— — — . , 

(00) Za ds, R.dn= —u.ds, relaţia precedentă devine 
— > 

(0 - d(01)=n.dR. 

Această relaţie arată că tangenta în Ila locul (E) descris de acest | 
— . 

“punct este paralelă cu vectorul » și deci se confundă cu normala 

IM. Așa dar, normala la curba (GC) este tangentă în punelul | co- 
espunzător al desfăşuratei sale (E). Curba (E) este înfășurătoarea 
normalelor curbei (C). NI - 

Îl. Să luăm pe curba (E) ca sens pozitiv al arcelor, acela 
—> 

care e dat de prelungirea lui n (Fig. 39); însemnând cu s, arcul
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” astfel definit, şi aplicând formula (1) (No: 39), avem pentru curba (E) i Mia — , E d(0D=n.ds, . 
_ = - şi ţinând seamă de (7), obţinem 2.ds=n.dR, de unde 

| | ds =dR, 
Deci, diferenţiala arcului desfăşuraiei este egală cu diferenţiala razei de curbură a curbei date. A 

Să integrăm această relaţie între două puncte |, și I» ale curbei (E), corespunzătoare punctelor M, şi M2 ale curbei (C). Presupunând că, între I şi I2, ds, are un semn constant, integrala 

. 

j 
| | de este egală cu arcul I,!2 al curbei (E); integrala lui dR 4 

între aceleaşi limite este egală cu M2 IM, li. Deci, diferența între razele de curbură în două puncte M, şi Ma ale curbei (C) este egală cu arcul | l2 al desfăşuratei (E) cuprins între punctele corespun- zătoare I şi l. 
- 55. Desfâșurătoare. Curbe paralele |. Se zice desfăşurătoarea | unei curbe (E) orice curbă (C) care admite (E) ca desfășurată, (E) . fiind o curbă dată și (C) o -destășurătoare a sa, să alegem pe (E) un sens şi o origină Io a arcelor. Curba, (C) este locul punctului M (Fig. 38) obținut luând pe tangenta. întrun punct] al lui (E), în sensul opus acelui al arcelor, o lungime IM=are lo 1. | 

> Să însemnăm cu s, arcul Iol al curbei (E), 2, vectorul uni: tar pe tangenta la (E), în sensul: pozitiv al arcelor. Punctul M se obţine cu relaţia 
| — _ 

OM=0I—a,.s. 
"Diferenţiind, obţinem 

— —_ = — 
d(OM):=d(0D—u, . ds, Si. da. , 

- = Observând relaţia (1) (No. 39), avem d01)=a, . ds, şi deci relația precedentă devine —— = 
d(0M)= —s,. da. 

= . . i . . 
> 

Y 

" Dar, du, fiind diferenţiala, unui vector 2, de modul constant (uni- tar), este perpendicular (No. 44) pe acest vector. Cum, din relaţia 
precedentă, se vede că d(ON) este paralel cu du,, rezultă că este . > 

. perpendicular pe IM. Dar d(OM) dă tangenta în M la curba (C) descrisă de acest punct; urmează deci că IM este normală la la locul lui M, i 
* 
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Se obține deci o desfăşurătoare -a curbei (E) desfăşurând un fir înfăşurat pe (E) şi considerând locul descris de extremitatea, firaclaui, Rezultatele precedente sunt -valabile numai pentru.un are al curbei (E) care nu conţine un punct de inflexiune sau un punet de întoarcere. e 
II. Curbe paralele Dacă în construcţia precedentă facem să | varieze, sau poziţia originei Io pe (E), sau lungimea firului fixat în Io, se obţin o infinitate de desfăşurătoare ale curbei (E). Se trece de la o desfăşurătoare (C) li alta (C”) (Fig. 38), Iuând pe normala în M la (C) o lungime constantă MM”, întrun sens determinat, Dreapta MM! este de asemenea normală la (C'). Curbele (C) și (C”) se zic paralele? a . i 
Cum orice curbă (C) este desfășurătoare desfășuratei sale, . 

urmează că, luând o lungime constantă pe normalele la o curbă (C), 
se obține o curbă paralelă, admițând aceleaşi uormale ca şi (C). 
Aceasta, se poate vedea direct, observând că un punct M', al-curbei 

— — > : Ă 
(C”), este definit de OM'=O0M+ 8.4, 5 fiind un scalar constant. Di- 
ferenţiind, avem _ 

— —> _ > > 1 > 3 
d(0M')=d(0M)+ â.dn= ds ud. R-ds=u.ds (1-2) . 

Ă _ . | > , 
Deci d(OM), tangent la (C'), este paralel cu u, tangent Ja (C). ; 

56. Determinarea centrului de curbură. Am văzut [No. 52, 
(3); No. 54, (6); No. 51) | 

ID > 1. 3 
măsura [d(O0M) Ad(ON)]=e--2-(ds) , 

| — 

OI=0AM+ Rp, nel Au==e,l ds 
| | > 

Eliminând pe 7 și R, şi ţinând seamă că (ds=([d(04M)]2, avem. 
> | 

— , > 

OI ION = EA (ON) Ol=0M + Ș 

măsura [a(ON)Ad2(04)] 

Insemnând cu (x wi) coordonatele punctului I, cu (x,y) acelea 

“ale lui M, cu X%,y', x,y” derivatele lor în raport cu un paramo i 

oarecare, obţinem expresiile corteziene ale coordonatelor centrulu 

de curbură, : | | ua 

Ry EI at, 
SA PY PV pr ya 0) doua 

57. Contactul a două curbe. Fie (A) şi (P)_ (Fig. 89) dou 

curbe, hodografele funcţiunilor vectoriale
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—_ _ 
OM=a(4), 0P=3(0), 

care au. punctul A comun corespunzător lui t==0, 9:=0,. Să pre- 
(P) | supunem că punctul A este simplu 

pentru fiecare din curbele (M) și 
(P), ale căror arce AM şi AP să 

PM. le notăm cu s și o. 
n Se zice.-că curbele (N) şi (P) au 
  

  

i A = în A un contact de ordiuul p, dacă 
| On se poate stabili, în vecinătatea 

* Fig. 89. punctului A, o corespondenţă între punctele M și P (sau între parametrii t şi 0, sau între arcele s şi o), — 

astfel ca vectorul MP să fie infinit mie de ordinul p, în raport cu 
S Sau o, sau cu unul din parametrii 4 sau 6, acești parametrii find 
de acelaș ordin ca şi s sau o. - 

Fie | 
_ — > 1 = 1 — 1 > OM=O0A+ta' + ra aa. Pal? + Pe, 0 2 'o1 "o pl 

8 a DL 1-7 La? OP=O0A+-0.8, ++ 202.04 0 ap PUP + pe, 
— — > > — dezvoltările lui OM și OP, unde a(0;=5(0)=0A. 

Intre M și P fiind stabilită o corespondenţă, urmează că 0 este 
„0 funcţiune de î. Pentru ca MP=O0P—OM să fie de ordin superior 
lui 2, trebue ca OP să se poată dezvolta cel puţin până la ordinul 
P în funcţiune de 4, iar coeficienţii vectonali ai acestei dezvoltări 

să fie egali cu aceea ai dezvoltării lui OM. Trebue deci ca 0 să se dezvolte în funcţiune de cel puţin până la. ordinul 2, 
1 Lu | Outta Lapi, dota; 

— îniocuind pe pe dezvoltarea lui OP, ordonâna și egalând coefi- . 
— 

cienţii vectoriali cu aceca ai lui OM, urmează (9) .. > > 
2 : 

a Ab 

>, > > 
r_ "3 9 per (10) a = 2b rr Ai.bi ; 

—_ > 

+
 

CD
 

5
 

mw
 Ş
.
 

că
t 

+
 >
 

=
 

SS
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PP De oarece a, şi db, nu sunt nuli, urmează că 7, este diferit de 
zero. Deci infiniţii mici ? şi 0, şi prin urmare's Şi o, sunt de acelaş 

. — . 

ordin, şi prin urmare vectorul infinit:mic MP este de un ordin mai 
mare ca p, sau în raport cu s (sau î), sau în raport cu o (sau 0). 

Așa fiind, se vede că scalarii 

a [e   dt 

au aceeaş dezvoltare în tuncţiune de i până la ordinul p—l, în= 
cepând cu o constantă diferită de zero. De asemenea, şi rădăcinile | 

lor pătrate S€, se au aceeaş dezvoltare până la ordinul p—1, pe 

care integrându-le, rezultă că s și o admit aceeaş dezvoltare până 
la ordinul p—l în tuncţiune de î. Deci, pentru ca curbele. (M) şi 

(P) să aibă an contact de ordinul p, trebue ca diferența arcelor 
s—o=arc AM—arc AP să fie un infinit unice de ordin superior lui, 
D în raport cu unul din ele. 

Luând s=s, găsim o nouă formă a condiţii de contact de 
cc .— 

ordinul p în A, anume, trebue ca dezvoltările vectorilor AM şi AP: 
în funcţiune de s=arc AM şi o=arc AP, să aibă aceeaşi coeficienți 
până la ordinul p inclusiv. .. 

Zn cazul unui contact de ordinul p în A, dezvoltările (8) ale 

_ > . . . : 

lui OM și OP, având aceeaşi coeficienţi până la /P inclusiv, urmează. 

că diferența OM—OP, .care dă valorile lui t corespunzătoare pune- 

telor comune curbelor (M) şi (P), conţine P+1 factor, ceea ce pro- 
bează că cele două curbe aup-+-l puncte comune confundate în A, 

corespunzătoare la cele p4-l valori ale lui t egala cu zero. 

In cazul unui contact de ordinul întâi, trebue ca să putem 
> > 

determina. pe A cu (9), de unde urmează că a şi d (Fig. 89) 

să fie paraleli, ceea ce însemnează că curbele trebue să fie tangente 

îm, acel punct. Curbele au în acest caz două puncte confundate în A. 

Presupunând că A este determinat de (9) şi că condiţia 

precedentă este îndeplinită, pentru. ca curbeie să aibă un contact 

de ordinul al doilea, trebue „ca relaţia (10) să poată determina pe 

32. Inmulţind vectorial (9) şi (10), avem 

: — 
”, —, > Ti a Aa = A).
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Inlocuind pe A, cu valoarea sa din (9), urmează 
DĂ DA: Ă la .Aa, | _ Lb, Ads | 

aia lal3 Id, 13 , 
ceea ce probează că cele două curbe trebue să aibă acelaş centru de curbură în A. Curbele care au un contact de ordinul al doilea se zie osculatoare, In acest caz curbele au trei puncte confundate în A, cercul ce trece prin aceste trei puncte se zice cercul oseula- tor în A şi se confundă cu cercul de curbură în A. Se vede, de 
âsemenea, că dezvoltarea lui. MP începe cu un termen în f8; deci acest vector își schimbă semnul când M și P trece prin A, ceca ce însemnează că două curbe osculatoare se traversează, 58. Exemple. 1. Cercul. In cazul unui cerc de centru O (Fig. 29) şi rază R, să luăm ca parametru variabil unghiul” 6=(02,0M), ce-l face Oz cu raza OM. Acest cerc este hodogratul unui vector de modul constant. Origina arcelor fiind în A, arcul AM este egal c:: s=—Ra. Avem (No. 45) - _ — — _ ZOM) OM) do _ OM' d%(O0M)__1 d(OM”) __ OM” oda OAOM) go og SR D= 0, 

unde OM” şi OM” sunt vectorii deduşi din OM cu o rotaţie (Fig. 29) de 2. . . — — - > - - ? ” i Z Şi m. Vectorii « Şi n sunt respectiv Su şi Se şi raza de curbură R. 
Centrul de curbură este constant în O, deci desfăşurata se reduce la acest punct. 

o | - II. Elkipsa. Fie M un punct al unei elipse raportată la axele sale de 
> lungimi 2a şi 20, Insemnând cu i şi 3 vectorii uniiari ai axelor, se poate detini elipsa ca locul punctului M, dat în funcțiune de parametrul s, 

—_ >, i Saca 
OM=i. a. cosa+-z. b. sina, 

Derivând în raport cu a, avem 3 
, 

- cai OM) = —i. a, sina. b .cosa, 
Făcând produsele vectoriale (exterioare) ale acestor doi vectori şi apoi pă- tratul primului, avem a e a 

— ” - 

d*(0M)__ > AR Ca =. a.cosa—j.b. sina, 

— — 
: 

2 > > >> 
> 

a A 2 (Om) = IAJ.ab,sin?a—j Ai,ab.cos2 =iAj.ab, : 
— | | M) 2 

| [405] =—a2, sin?a-ț-b2 cos2a, 
Măsura produsului exterior (vectorial) fiind "pozitivă (e=1, No. 52), avem pentru raza de curbură ” .
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8 
(a?sin2a-+-l2.cos2a)2 
Re 

ab 

de unde se poate deduce o constructie a centrului de curbură, 

IM. Cicloida, Fie M un punct al cicloidei născută de un punct M în- 

semnat al cercului de rază 1 care se rostogoleşte pe Oz (Fig. 40) Presu- 
punând că la momentul iniţial M a fost în O, că P este punctul de contact! 

> 
al cercului cu Oz, avem. arc PM=0OP. Fie. A centrul cercului, i şi j vecorii 

unitari ai axelor perpendiculare, Insemnând cu i=0OP, reprezentarea | parame- 

trică vectorială a cicloidei se obține e considerând conturul OPAM, OM=0P+-: 
- — 
PA+AM, > > , 
(1) OM 7rAM, (Oz, AM=- tz 

y ” 

(C) 
VA 

O MN 
  

    O, ÎL suosonanoseeseaeees?     
Fig. 40. 

Derivata vectorului AM de modul î. este (Mo. 25) vectorul AM di-. 

rect perpendicular, înmulţit cu derivata unghiului (Oz, AM) în raport cu î, 

adică —î. Deci 

ae A a, 220%) _ Fu î(OM) — 

  

  

  

! > de AM, — a AM 

Derivata nt este nulă numai în punctele. O de pe Oz. In O avem 

Dă _7 AM AM! =i deci în vecinătatea lui € O, avem 
? 

i 20% Mo E 220), 13 OM) _ 

GH=(0M)rt-- ta dă 3 de Pe 20, 
— 1 Ba” ti > FI Bica 

— = i "OM=giit tai gr 2, 

care arată că o este ([Mo. 53, III) un punct de întoarcere de speța întâi.
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Pentru calculul razei de curbură, să efectuăni 
—> — a -—- - >> > îOM) APM —i MAM-AM' AAM=k sin (= Za cost), 

2 >> | . | [269%] =1—21.AM'--I=S2(1— cost), 
Deci. [îNo. 52, formula (4)] raza de curbură este egală —2, iar poziţia cen= trului 1 de curbură (No. 56) se obține cu formula 
A — „> _ 1 ._ OI=OM—2.:A(i-—AM')=O0M —2(-+-AM), - 

unde, inlocuind pe OM cu valoarea sa (11), avem  - 
. - _ > —_ 

Ol=i. î—j—AM: | >. — - > — _ Se duce deci OP=it, apoi PA,, opus lui PA=j, în fine AJ opus lui AM, astiel că M şi 1 sunt simetrici în raport cu P. Se vede că locul lui 1 (des.. făşurata) este o cicloidă egală cu prima, născută de un cerc de aceeaş rază rostogolindu-se pe dreapta Oz. 

Curbe strâmbe. 

59. Tangenta. Plan normal Să considerăm în spațiu o curbă. ——> 
(C) definită parametric, adică OM şi deci și componentele sale: %, Y, & funcțiuni de un parametru £, Avem: “ 

—- > > > 
OM=i.2+j.y+k.z, | 
— = > | > | A04)=i. d2+j. dy+k. dz, 

d(0M) fiind un vector aşezat pe tangenta la curbă în M, iar com-- ponentele dz, dy, dz sunt parametrii directori ai tangentei. 
— Insemnând cu s arcul curbei (C), modulul lui a(OM) este. 

egal cu Ids! și deci, ridicâna scalar la pătrat pe d(0N), arem 

  

 0s2==022+ dy2+ dz, | > e _ 
Luând arcul Ss ca variabilă, 20) este vectorul unitar u pe- 

„tangentă, orientată în sensul arcelor crescătoare, iar derivatele. dz dy de 
- m) ds? Sunt cosinusurile directoar le tangentei. ds ds ds ioare ale tange Planu! trecând prin punctul M al curbei (C) şi normal la. tangenta în M se zice planul normal la curbă în M, Orice dreaptă. ce trece prin M și conținută în Planul normal este o normală la. curbă. |



e
 

m
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Insemnând cu M şi P puncte variabile, rospeotiv pe curba (C) şi tangenta în Mo la curba (C) (Fig, 40), ea i “ecuaţiile vectoriale ale tangentei şi : 
planului normal în Mo la curba (C) 
s unt > 

Mob A[a(0N],==0, tangenta, 
— — 
MoM.. [2(0M)]=0,. plen normal. 

Intocuind produsele vectorial şi sca- . 
lar cu expresiile lor, ecuaţiile carte- . . 
ziene ale tangentei şi planului nor- 
mal în Mo(2%0, yo, 20) sunt 

  

LZ—Xo0_Y—Yo z—20, iii î 

do dp. dzo 

(2—ao)dzot (y—y0)dyo-+ (z— —z0)dzo=0. 
60.. Variâţia de lungime u unui segment de dreaptă. Fie 

M şi M' două puncte variabile în funcţie de parametrul î, primul 
descriind curba, (C), al doilea curba (C”). Să însemnăm cu .l-lun-: 
gimea -segmentului MM”, unde M şi M” sunt două , puncte cores- 
punzătoare la aceeaș valoare a lui î. 

  

  

  

——_ i — 
O fiind un _Punet oarecare pal spaţiului, avem MM” =O0M'— OM, 

| dânio 2) —9, MA, st dani 9 [6 ao) 

  

d(ONM') ds” „ăi. | (aaa : 
„iai îs did di 2.MM du) 

> , 
unde şi a“ sunt, veetorii unitari ai i tangenielor “în N şi M la | 

curbele (C) Şi (0). E ! 

a(MM2) _ Cum <A di =21. Ş,  uimează 

LT 5, ds asi Pie , 1 MM" u': d MM.u ui: 

—— > 
- Punând 0= (Mat, 2, 0'=—(MM, 0), după aetiţa disuli 

“scalar, avem : ——> > — > 
_ MM/. u=t2eos0, MM, u '—Icos or 

'şi “deci relaţia precedentă, devine” 

d ds cos p'— ds cos 0, 
, dt di di 

N. Abramescu, — Lecjiuni de Geometrie Analitică, 39
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ur lungime a segmentului MM, 
dl= ds' cos ('— ds cos 0, . qi | S Ă De aci, urmează 10 dacă este constant, 2 cos V=a 

N 
da 

cârg dă variaţia de 
„ 

deci viteza punctului M şi vileza punctului M' au „aceeaș proecţie! pe dreapta MM'; sau; când o bară, rigidă (de lungime . constantă) are 0 mişcare, oarecare, proecția, la un mcment dat, a “vitezei unei particule a barci pe Vară ste -îndependentă de această particulă, 2%, Dacă 1 este constant şi dacă MM! este ortogonal la curba (C), este de asemenea ortogonăl la curba 4C/): “In cazul curbelor: plane, curbele. (C) şi (C') descrise: de M şi'M'. sunt paralele, 30. Dacă MM” este ortogonal la (C) şi (C'), I'este constant, G1. Plan oseulator, Să considerăm. planul ce trece prin tan- genta în punctul _Mo al unei curbe (C) şi paralel cu tangenta în punctul infinit vecin M. Limita acestui plan -câna.M tinde către Mo se zice planul oseulator în “Mo la curba (C). j. a 3 Binorhala în'-punctul Mo este perpendiculară în Mo la planul osculator, Este deci limita perpendicularei comune la două tabgente înfinit 'vecine. Ra E aa Normala principală este normala la curbă conținută în plă- nul osculator . și este deci intersecţia planului normal cu planul: osculator, e E Din, cele. expuse, rezultă ' că tangenta, normala.. principală și binormala formează un, triediu tridreptunghic,. adică sunt. perpen- diculare două câte două, Tangenta și normala determină planul osculator; normala principală şi „binormala determină . planul NoOr- mal; binormala, și tangenia determină planul rectifiăni, . care este p6rpendicular pe cele' două plane precedente... Da Fie M, M, M” trei puncte consecutive infinit vecine, cores- LD — 3 > — — punzătoare vectorilor OM, OM'= OM +d(0M), OM”= OM'+-d(0M)= 
— 

- — — 
: — OM 2d(0M) + d2(0M). Tangenta în M e dată de 'vectorul MM'= — — 

. OM'— OM = (OM), iar tangenta în punctul: infinit vecin M' e dată = i de vectorul M'M”= OM”? — O0M'=d(0M) + d2(0N). i, Tangenta: în punctul M și: punctul infinit vecin: fiind caructe- 
> 

NR 
rizate de vectorii d(O0M) şi d2(0M) urmează “ct planul osculător este paralel cu acești doi vectori. Dacă aceşti vectori „Bu sunt pa- raleli, ei determină un plan, iar vectorul 

Ă — . — 2 

= d(OM)Ad2(00M) 2, 

cos 0,



    
    

  

Gil 

este un vector normal la acest plan, deci: paralel cu binormala. 
Pentru a obține un vector aşezat pe normala. principală, . 

—_: 
formă n, produsul vectorial al „Veetorilor „ao M) şi al celui precedent, 

w. i a(OM) A 20 A 203). 
Dezvoltând „acest „dublu Produs + vectorial „(Mo: 20, D, avem = 

| d(00)[(620. d4031,]- 240%) [a(0Mp: i 
De asemenea. P fiind -un punct . oarețare din planul î noimal, 

sau planul osculator, sau: planul reetifiant, în punctul Mo al curbei 
(0),. aceste plane; sunt cazaeterizata, „de ecuaţiile. - îti 

Plan normal... A 0)p=0; m trai să 
Plan osculator - A [d03) A e(Oh-p=0 e til 

Plan rectifiant Mp. (2000) A [2(030 Ad2(0N)])=0, 
de unde se obțin ecuaţiila“lor carteziene, 

In cazul unei curbe plane;. dL00) şi 2200) sunţ în planul 
său; “oâre “este - planul osculator ; binormala:' este perpendiculară pe 
planul curbei ; normala, principală este normala la curbă în planul său. 

„62, Curbura. Fiind. “dată, o curbă: (C) în spaţiu, să luăm ca 
parametru variabit arcul AnN=> s,; socotit dela origina; A. . Derivata, 

pu. 

d) este (Mo. 39) vectorul unitar a. al tangentei în Ei orientată 
a 

” a „du. . > 
în sensul areelor crescătoare, 'Deritată A a vectorului u de modul 

constant 1, este (No. 44) normal la curba (0);- de oarece este deri- 
= 

vata a doua a „lui OM, acest vector. este în, planul osculator. Deci 
a 

“i 

du 10) 

| ds ds | i | 

este un vector aşezat pe normala principală. Ialocuind "derivatele 

în, raport cu s în: formula (1),. care dă expresia. vectorului aşezat 
pe normala  pribcipelă, obținem: - , 

> ii 

Pda duo, i. 
u (i 39)- ds vu]: ds -.- IS, i ti 

de unde ropăsica “proprietatea” dorivatsi ui. îi, | 

39*
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cc 

"* Modulul vectorului > este curbura în punctul considerat, . iar 
EAI , _ , E 3 |. ii . | . AI -. i du 

înversa curburei este raza de curburii R. Sensul vectorului 3 este 
„sensul curburei pe normala principală. . 

" Ii a Insemnână cu m vectorul de modul L aşezat. pe normala prin. cipală, şi dirijat în sensul cui burei avem... 

(0) se duo 12 Pi Es - o : ds ai ds2 iii R a 

Sensul curburei. este independent de sensul ales -pentru arce. CS j In adevăr, schimbând sensul arcelor, să însemnăm cu SI ȘI 2 noile 
elemente și fie s=-—s+a, U1 = —u.. Avem deci 

„dn (a) du, 
ds, * —ds ds 

. — 

- Să observăm că modulul lui 3 este egal cu derivata în raport 
cu s a.arcului hodografului lui u, acest hodograf fiind o curbă (U), trasă pe o sferă de rază |, numită indicatoarea : tângentelor. Centrul: de curbură în M este punctul I obţinut luând pe nor- mala principală lungimea MI=R în sensul curburei, și este dat. de 

OI=OM-+R. n. > „ Cele “expuse mai sus sunt: valabile. numai dacă. derivata lui în raport cu s este diferită d; zero. Dacă această derivată esle - nulă dealungul unui arc de curbă, acel arc :este o linie dreaptă. 
"68. Torsiunea, Fie d. veutorul unitar direct perpendicular pâ >» 

.- Î 1 
> 

. "b=ufAn. : 
Acest vector este aşezat pe hinormala la curbă, 

i-a db a, d fiind de moâul constant, dz este (No. 44) - perpendicular 
> > > 

>> e pe d. Cum d şi 2 sunt perpendiculari, avem u.b=0 şi derivând în raport cu s, avem IE Pa in 

Da [1 CO 0= du. (n) ru i ua 
%



  2: 
pală, Deci vectorul E e ește asezat pe normala principală   
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> cazi o 00 [LS ZI > 3 2 căci (No. 26) [37.).5 = be (a "= 0. Deci ud 20, ceea 
> E 2 | 

ce arată. că a este perpendicular pe e (pe-tangorit Cum este ds 

perpendicular şi pe d 0 Ginormal), este paralel cu normala: pririci- | 

26 
„Măsura « vectorului —— pe normala principală, orientat î în sen- ds 

sul cirburei, se zice torsiune ; inversa torsiunei esle vaza de tor- 
siune T, . o _ 

ÎN d._1.> 
(3) E . “ds Tr. | Ia 

Semnul torsiunei este.- independent de sensul arcelor. Ta ade- 
i > 

văr, dacă se schimbă acest sens, ds şi u îşi schimbă sensul, nu 
. -, 

schimbă, 3 şi a îşi sâhiimb, deci SL du „schimbă “sensul, Sem- 

nul lui T depinde de orientarea spaţiului, căci, dacă se schimbă * 
>> > = 

“aceâstă orientare, ds, u, n:nu schimbă, b şi db schimbă, deci şi T, 

care este un scalar, își schimbă semnul. , . 
Modulul torsiunei este egal cu derivata în raport cu s a ar- 

„i 
„ciului hodografului lui D. Acest. hodograf este o curbă (B), numită 

îndicatoarea -binormalelor, aşezată, ca” şi accea a tangentelor, pe o 

  

Fig 42, - 

sferă de rază 1. Din expresiunile derivatelor lui şi b rezultă că 

'tamgentele la cele două. indicatoare” (U) şi (B) (Fig. 49), î în punele co- 

- respunzăloare, suni “paralele cu normala principală.



614 

Cele oxpliso sunt valabile, dacă derivata: lui v mu este pulă. 
Să presupunem că dealungul unui are 'de curbă, derivata aid este 
nulă. Deci p este constant. dealungul: acest are. Dar, d(0M) așezat 

> 
pe tangenta la curbă, este perpendicular e po d, deci 

„0= 2035. v= =a(ON. De 
—: . 

Integrană, OM. = const., ceea ce arată. „că M este (No. 6) iiteu uh 

- plan fi ix perpenăicular pi pe d. Deci, dacă Si= =0 dzatumy sul unui arc 
de curbă, acel arc este într” un plan. 

64. Formulele lui Frenet, Triedrul' format întrun punct. N al curbei (C) de tangentă, normala principală şi binormală, se zice triedrul lui Frenet în- punctul M al curbei. (C).. Vectorii unitari ai >>. 
acestui triedru” sunt U, 7: d 

Să derivă up 'Ofservana T) şi o; avem pe. 
“ 3 .? aa da Dă > a >>> > > 13 da Du Ags = — guAl=uAg D= ai pb: 

Această” formulă, împreună cu. &) $ G ), sunt formulele lui Frenet 

du_ 15 i 
| ds RR" | 

a i Pa, po. e Ti aa Mani 
ds e lg opitiod, 

|. 1. 
ds IT"! 

Trecând la coordonate. carteziene, aceste formule dau deri- -vatele în rapoit cu arcul ale cosinusurilor. directoare ale tangentei, normalei principale şi binormalei. : 
65. Expresia curburei. Pentru a ohține. expresia curburei, > 

observăm că avem dO=u. d, 

(6) Ni RO=, dota n a - 
de -unde 

anii. GA, doză. E (ao).
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E Eealând moăulelo-- ambilor membrii, . inlocuind pe „ds cu 
(05)! avem 

  

j . R= alo , 

- “Ta(OM Ad2(00) 1. 
"Trecând la coordonate carteziene, obținem A i 

R= (oz pereă a, 
| (201 — 211 )2-H(ai 207 _ ao pst7)2 + (2 ” Tae 

“Aplicând identitatea lui Lagrange (No. 25), numitorul din, (6) 
se poate înlocui cu a rădăcină. ii pătrată a a expresii ” 

[d( ON) P(a2(ON)j2- [a(033). d2(OM)fe. 
Luând ca variabilă arcul s, numărătorul din (6) devine egal cu 

  

  

    

> > 
2 | = lu ei fl), iar . numitorul se reduce la 

203| Expresia (6). devine 

- aia) 1 
Taz = Ze , 

şi regăsim astfel definiţia curburei (No. 62). In "coordonate. carte- 
ziene această exptesie devino, a DI ME 

| d%0M) £ ac. +3 E 2 SE P de za a dy 7 be, 
RO | ds | ds2 ds ds? ka33| 

    

  
  

bu) dz 
i. R= ti sa). - Aa 

66. Expresia torii, sa diterențiera expresia 6), 

„P(Oi)=u 284 R n, (ask. 

Avem: i | | 

au IRI ur zu 3 : 
„atom=2. ds. su. as RE'd da (ds +a - Ds(ds sy +a a, p2ds. d 5, 

Aplicând formulele (a) ae bi Prenet obţinem 

2(0M)= = fran „ds, d stu d5s— a n as) | | 
2 > - > 

| * — Lua LL as: Rad 

| > 2 
d oral TR 3 Dude u-tQ.n 

p. şi d Bind scalari. :
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PNDR II SR IE IDE Pa Să efectuăm produsul vectorial d2(0NM) A 2%(0M) şi obținem „> a Doi Ls LO a d d2(OM)Ad (OM)==( auda. Lean ds A TR „ds -Fputan) 
>>] > >>] = —tu NR. (ds)t--(u A n). d'5.0-(n A 07 (ds) A WR P.(dsk, 

Să, calerilăm produsul mixt (No. 26)“: —_ — n pi E ae IE > > dLOM).[22(0M)Ad30M)]=u as [ADR de (ds): An) dig . - 

o . —(nAd TRa(d5)-Hn At) p.(ds)7, 
— ne ai = >>> 1 e (asi. d(0M). [d4(0M) Ad30M)]= -u(n AbTIRE (CA 6 = — TRI: " Înlocuinăd pe R cu valoarea. sa (6), obţinem expresia torsiunei - _ — 

(OM) Adz(0M)2 Sa 

Avem. : 

d(0M). [2(0M) A d3(0M)] Aplicând formula lui Lagrange la numărător,, avem 
7 = _ OM). [2 0M)]2— [d(OM). d2(0m)j2 , | a 

d(0M). [d2(0M) Ai(0M)] În coordonate: carteziene, expresiă. torsiunei” este . : : , i _ _ ('2” — "pe + (x — 22 (arty — px. . a pa x pr: gt m i . i, LX pr - PL . i a : 
- x pr | gr 

67. Aplicaţie. Elicea, Fie 22 un punct al unei. curbe plane (c), aşezată 
“ „în planul (P). (Fig. 43) și A -uu punct fix al acestei curbe; Să considerăm ” D- - Suprafaţa (2) născută de o dreapta mD |. + ce trece prin m şi perpendiculară pe Planul (P). Locul descris de un punct >. Mal dreptei mD, astfel ca mM să fie U - “Proporțională: cu arcul Am==s al curbei 

(€), este o curbă elice (C) aşezată pe 
Suprafaţa (2), > E Insemnând. cu 4 vestorul unitar aşezat pe generatoarea mD, o elice (C) este hodogratul funcljunei. de s, 

> 
. OM=Om+k.ha, 
"_h fiind un scalar, | "- Să însefmnăm cu S arcul elicei (0), PE si. LL p>>>>> 
socotit de la origina A, u, 1,3, U,N, B vectorii unitari ai triedrelor lui Frenet 

Sa ; :T='= 

ţ . ă ! ' ; i 
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ai curbelor (0) şi (C). Se observă că b=ek, e fiind egal cu -1 sau —1 după 
Cum sensurile pe curbele (c) şi (C) sunt aceleași” sau diferite. Avem 

- > —_ - > - > 
d(OM)=U.dS, d(OM)=d(Om)-kk.h.ds=u.ds+-k.h.ds, dS2=(1-|-h2),ds2, 

Deci arcul S al elicei este proporţional cu arcul s al curbei (€) (secțiunei: 
drepte) şi deci proportional cu cota mM. 

De asemenea, 

      
> d = - - (OM 1 = SD = pg (ere 

şi derivând, avem - 
> — > 

ah 
R II 7? 

R şi r fiind razele de curbură ale Cea şi curbei (c). Deci normala princi- 

pală la elice'este paralelă cu normala la secţiunea dreaptă (c), sensurile 

curburei sunt aceleaşi, iar razele de curbură R şi r sunt Proporţionale, ” 
> 

Ti, =(U+H2.r, 
>> 

Vectorul .binormal B al elicei este 

3 > - 
B—UAR= pa 1) 

derivând, avem 
—> => 

+ dB _ ch n 
S 12 r” 

. > 
deci derivata vectorului binormal este paralel cu + şi deci (No. 63) raza de 

torsiune T este proporţională cu raza de curbură r a curbei (6) şi prin ur- 

mare provorțională şi cu raza de curbură R a elicei, 
= —e ada | “e R, 

h 

Aceasta este proprieiatea caracteristică a elicei şi anume, elicea este curba . 

pentru care raportul între raza de curbură şi de torsiune este constant. 

In cazul elicei circulare, curba (c) fiind un cerc, r şi deci R şi T sunt 

constante. 
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