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Hyperbola
Přístupy k hyperbole:

rovinná křivka 2. stupně (otevřená křivka v rovině)
kuželosečka s výstředností větší než 1 (řez kuželové plochy rovi-
nou)
množina bodů dané vlastnosti (přístup AG)

DEF: Nechť jsou v rovině E2 dány dva různé body E, F a konstanta
a > 0, pro kterou platí 2a < |EF|.
Hyperbola je množina všech bodů v rovině E2, které mají
konstantní absolutní hodnotu rozdílu vzdáleností od bodů E
a F rovnu 2a.
H = {X ∈ E2; ||EX| − |XF|| = 2a; 2a < |EF|}



Hyperbola jako kuželosečka



Hyperbola ve skutečném světě
Rotací hyperboly kolem její osy vzniká rotační hyperboloid (jed-
nodílný, dvojdílný)
Tvar hyperboloidu se často používá ve stavebnictví

Jednodílný rotační hyperboloid



Konstrukce hyperboly



Základní prvky hyperboly:

vrcholy
ohniska
větve hyperboly
osa hyperboly
asymptoty
směrnice asymptoty



Orientace hyperboly



Středová rovnice hyperboly o||ox,S = [0, 0]



Středové rovnice hyperbol S = [m,n]
o||ox o||oy



Středové rovnice hyperboly
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Odvození rovnice hyperboly
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