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Parabola
Přístupy k parabole:

rovinná křivka 2. stupně (otevřená křivka v rovině)
kuželosečka (řez kuželové plochy rovinou)
množina bodů dané vlastnosti (přístup AG)

DEF: Parabola je množina bodů roviny, stejně vzdálených od da-
né přímky (tzv. řídicí přímka – direktrix) jako od zadaného
bodu, který na ní neleží (tzv. ohnisko neboli fokus).



Parabola ve skutečném světě
Trajektorie tělesa pohybujícího se v homogenním gravitačním
poli (např. v blízkosti zemského povrchu). Balistická křivka –
při započítání vlivu odporu vzduchu.
Pohyb tělesa v centrálním gravitačním poli, je-li je jeho rychlost
přesně rovna únikové rychlosti. Dráhy některých komet, jsou vel-
mi blízké parabolám.
Paprsek přicházející do paraboly (či paraboloidu) rovnoběžně
s osou symetrie se odrazí do ohniska (a naopak).
Technické použití: parabolická zrcadla, reflektory, dalekohledy,
satelitní antény, . . .



Bodová konstrukce paraboly



Základní prvky paraboly:

vrchol
ohnisko
řídící přímka
osa paraboly
parametr paraboly



Orientace paraboly



Vrcholová rovnice paraboly o||oy
p > 0 V = [0, 0]



Vrcholová rovnice paraboly o||ox
p > 0 V = [0, 0]



Vrcholová rovnice paraboly
p > 0 V = [m, n]

p1 : (x − m)2 = 2p · (y − n)
p2 : (x − m)2 = −2p · (y − n)
p3 : (y − n)2 = 2p · (x − m)

p4 : (y − n)2 = −2p · (x − m)



Odvození rovnice paraboly
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