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Elipsa
Přístupy k elipse:

křivka (uzavřená křivka v rovině)
kuželosečka (řez kuželové plochy rovinou)
množina bodů dané vlastnosti (přístup AG)

DEF: Elipsa je množina bodů X roviny, které mají stejný
součet vzdáleností (2a) od dvou pevně zvolených
bodů – tzv. ohnisek (ohniska E,F 2a > |EF|).



Elipsa ve fyzice a reálném světě

Má-li eliptické zrcadlo v jednom ohnisku zdroj světla, všechny
paprsky se podle zákona odrazu odrazí do jediného bodu — dru-
hého ohniska (odrazová vlastnost elipsy).

Planety se kolem Slunce pohybují po elipsách s malou excentri-
citou (první Keplerův zákon - kolem r. 1600) – důsledek gravi-
tačního zákona (Isaac Newton – kolem r. 1680).



Zahradnická konstrukce elipsy

>>>>> <Reset>

E F



Základní prvky elipsy:

vrcholy
ohniska
střed
hlavní osa
hlavní poloosa
vedlejší osa
vedlejší poloosa
excentricita
ohnisková vzdálenost



Vliv poloos na orientaci elipsy



Středová rovnice elipsy: S = [0, 0]

ε :
x2

a2 +
y2

b2 = 1



Středová rovnice elipsy: S = [m,n]

ε :
(x − m)2

a2 +
(y − n)2

b2 = 1



Odvození rovnice elipsy



Vnitřní oblast elipsy S = [0, 0]

ε1 :
x2

a2 +
y2

b2 ≤ 1

Vnitřní oblast elipsy:

ε2 :
x2

a2 +
y2

b2 < 1



Vnitřní oblast elipsy S = [m, n]

ε :
(x − m)2

a2 +
(y − n)2

b2 ≤ 1

Vnitřní oblast elipsy:

ε :
(x − m)2

a2 +
(y − n)2

b2 < 1
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