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Kuželosečky – úvod do tématu

Jaroslav Hajtmar
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Kuželosečky
DEF. Kuželosečka je rovinná křivka, která vznikne jako průnik rovi-
ny s pláštěm rotačního kuželu (tzv. rotační kuželové plochy), přičemž
rovina neprochází jeho vrcholem.



Průniky rovin s kuželem



Kuželosečky – parabola, elipsa a kružnice, hyperbola



Kuželosečky a rotační válcová plocha

Válcová plocha – speciální případ kuželové plochy.
Řez rotační válcové plochy rovinou – kuželosečky (některé).



Kuželosečky a rotační válcová plocha



Rozdělení kuželoseček

Regulární – nedegenerované. Vznikají jako průnik kuželové plo-
chy s rovinou neprocházející vrcholem kuželové plochy.
Singulární – degenerované. Vznikají jako průnik kuželové plochy
s rovinou procházející vrcholem kuželové plochy.

Regulární – nedegenerované kuželosečky:
kružnice, elipsa, parabola, hyperbola

Singulární – degenerované kuželosečky:
bod, přímka, dvojice různoběžek, dvojice rovnoběžek



Rozdělení regulárních kuželoseček

Středové kuželosečky
Nestředové kuželosečky

Úloha:
Které regulární kuželosečky jsou středové a které nestředové?



Přístup ke kuželosečkám
kuželosečka jako rovinná křivka 2. stupně (uzavřená nebo ote-
vřená)
kuželosečka jako řez kuželové plochy rovinou
kuželosečka jako množina bodů dané vlastnosti (přístup AG)
kuželosečka jako graf funkce



Úkoly a náměty k přemýšlení

Úkol 1.

Proveďte úvahu o souvislosti velikosti úhlu, který svírá rovina s osou
rotační plochy a typem kuželosečky.



Úkol 2.

Proveďte úvahu, jaká musí být pozice roviny, aby řezem kuželové
resp. válcové plochy rovinou vznikaly degenerované kuželosečky.
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