
KKKKřřřřivky v promivky v promivky v promivky v proměěěěnnnnáááách ch ch ch 
vvvvěěěěkkkkůůůů



ÚÚÚÚÚÚÚÚvodvodvodvodvodvodvodvod

kkřřivka je vivka je víícemceměěnněě intuituvnintuituvníí pojempojem

zzáájem lidstva ujem lidstva užž od pood poččáátkutku

prvnprvníí zkoumanzkoumanáá kkřřivka ivka –– ppřříímka, pozdmka, pozděěji ji 
krukružžnicenice



PPPPPPPPřřřřřřřříííííííímkamkamkamkamkamkamkamka

zprvu chzprvu chááppáána jako na jako úúseseččka, kterka, kteráá lze neomezenlze neomezeněě
prodluprodlužžovatovat

„„ddéélka bez lka bez šíšířřkyky““

vyuvyužžititíí –– provazce, mprovazce, měřěřidlaidla



KruKruKruKruKruKruKruKružžžžžžžžnicenicenicenicenicenicenicenice

inspirace sluncem a minspirace sluncem a měěssíícemcem

jednoduchjednoduchéé kreslenkresleníí

xx2 2 + y+ y2 2 = r= r22

znznáázornzorněěnníí cyklu, zvcyklu, zvěěrokruhrokruh

Eukleidova definice: Eukleidova definice: „„Kruh jest rovinný Kruh jest rovinný úútvar, jetvar, ježž se se 
nazývnazýváá obvodem, k nobvodem, k níížž od jednoho bodu uvnitod jednoho bodu uvnitřř úútvaru tvaru 
vvššecky sobecky soběě rovny jsou. Strovny jsou. Střředem kruhu se pak zove tento edem kruhu se pak zove tento 
bod.bod.““



KKKKKKKKřřřřřřřřivky v antice 1ivky v antice 1ivky v antice 1ivky v antice 1ivky v antice 1ivky v antice 1ivky v antice 1ivky v antice 1

antika antika –– 14.stol. p14.stol. přř. Kr. . Kr. –– 476 po Kr.476 po Kr.

velký význam geometrie (Eukleidvelký význam geometrie (Eukleidéés, Pythagoras, s, Pythagoras, 
Appolonius, Pappos, Thales, Hippokrates)Appolonius, Pappos, Thales, Hippokrates)

odliodliššný pohled od dnený pohled od dnešška (jinka (jinéé chchááppáánníí objektobjektůů,  ,  
problprobléém s pohybem a nekonem s pohybem a nekoneččnem, geometricknem, geometrickéé
chchááppáánníí veliveliččin, napin, napřř. n. náásobky)sobky)

pojetpojetíí pohybu pohybu –– nutnost znnutnost znáát pt přřesnou polohu v esnou polohu v 
kakažžddéém okamm okamžžiku (piku (přřekonekonááno ano ažž v 17. stol.)v 17. stol.)



KKKKKKKKřřřřřřřřivky v antice 2ivky v antice 2ivky v antice 2ivky v antice 2ivky v antice 2ivky v antice 2ivky v antice 2ivky v antice 2

Eukleidovy zEukleidovy zááklady (kolem r. 300 pklady (kolem r. 300 přř. Kr.). Kr.)

lomenlomenéé ččááry ry –– poupoužžíívanvanéé v mv měřěřiiččstvstvíí ((úúseseččky)ky)

krukružžnice a jejnice a jejíí rektifikacerektifikace

ttřři starovi starověěkkéé úúlohy: kvadratura kruhu, zdvojenlohy: kvadratura kruhu, zdvojeníí
krychle, trisekce krychle, trisekce úúhluhlu



KKKKKKKKřřřřřřřřivky v antice 3ivky v antice 3ivky v antice 3ivky v antice 3ivky v antice 3ivky v antice 3ivky v antice 3ivky v antice 3

Hippiova kvadratrix:Hippiova kvadratrix:

prvnprvníí kkřřivka studovanivka studovanáá po krupo kružžnici a pnici a přříímcemce

definice kdefinice křřivky: Uvaivky: Uvažžme me ččtverec ABCD. Nechtverec ABCD. Nechťť
se se úúseseččka AB otka AB otááččíí kolem bodu A a kolem bodu A a úúseseččka BC ka BC 
se posouvse posouváá ve smve směěru polopru polopřříímky CD a nechmky CD a nechťť
jsou oba tyto pohyby rovnomjsou oba tyto pohyby rovnoměěrnrnéé, ve stejný , ve stejný 
okamokamžžik zaik začčíínajnajíí i koni konččíí. Pak bod X, který je . Pak bod X, který je 
prprůůseseččííkem pohybujkem pohybujííccíích se ch se úúsesečček opek opíšíše ke křřivku, ivku, 
kterou nazývkterou nazývááme Hippiova kvadratrix.me Hippiova kvadratrix.



KKKKKKKKřřřřřřřřivky v antice 4ivky v antice 4ivky v antice 4ivky v antice 4ivky v antice 4ivky v antice 4ivky v antice 4ivky v antice 4

Hippiova kvadratrix:Hippiova kvadratrix:

rovnice: y = x cotg(rovnice: y = x cotg(ππx/2a)x/2a)

Hippiova kvadratrix tvoHippiova kvadratrix tvořříí pouze pouze 
jednu jednu ččáást (vst (věětev ttev tééto) kto) křřivkyivky

ddáá se pomocse pomocíí nníí řřeeššit trisekce it trisekce 
úúhluhlu



KKKKKKKKřřřřřřřřivky v antice 5 ivky v antice 5 ivky v antice 5 ivky v antice 5 ivky v antice 5 ivky v antice 5 ivky v antice 5 ivky v antice 5 -------- KuKuKuKuKuKuKuKužžžžžžžželoseeloseeloseeloseeloseeloseeloseeloseččččččččkykykykykykykyky

ElipsaElipsa

„„MnoMnožžina bodina bodůů, kter, kteréé majmajíí od dvou pevných bodod dvou pevných bodůů
(ohnisek) stejný sou(ohnisek) stejný souččet vzdet vzdáálenostlenostíí rovný 2a.rovný 2a.““

rovnice:rovnice:
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KKKKKKKKřřřřřřřřivky v antice 6 ivky v antice 6 ivky v antice 6 ivky v antice 6 ivky v antice 6 ivky v antice 6 ivky v antice 6 ivky v antice 6 -------- KuKuKuKuKuKuKuKužžžžžžžželoseeloseeloseeloseeloseeloseeloseeloseččččččččkykykykykykykyky

ParabolaParabola

„„MnoMnožžina bodina bodůů, kter, kteréé majmajíí od pevnod pevnéého bodu ho bodu 
(ohniska) a p(ohniska) a přříímky stejnou vzdmky stejnou vzdáálenost.lenost.““

rovnice:rovnice: )(2)( 2 nypmx −=−



KKKKKKKKřřřřřřřřivky v antice 7ivky v antice 7ivky v antice 7ivky v antice 7ivky v antice 7ivky v antice 7ivky v antice 7ivky v antice 7-------- KuKuKuKuKuKuKuKužžžžžžžželoseeloseeloseeloseeloseeloseeloseeloseččččččččkykykykykykykyky

HyperbolaHyperbola

„„MnoMnožžina bodina bodůů, kter, kteréé majmajíí od dvou pevných bodod dvou pevných bodůů
(ohnisek) stejný rozd(ohnisek) stejný rozdííl vzdl vzdáálenostlenostíí rovný 2a.rovný 2a.““

rovnice:rovnice: 1
)()( 22
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KKKKKKKKřřřřřřřřivky v antice 8 ivky v antice 8 ivky v antice 8 ivky v antice 8 ivky v antice 8 ivky v antice 8 ivky v antice 8 ivky v antice 8 -------- KuKuKuKuKuKuKuKužžžžžžžželoseeloseeloseeloseeloseeloseeloseeloseččččččččkykykykykykykyky

pravdpravděěpodobnpodobnéé objevenobjeveníí ddííky ky úúloze o zdvojenloze o zdvojeníí
krychlekrychle

Hippokrates (5. stol. pHippokrates (5. stol. přř. Kr) . Kr) –– problprobléém nalezenm nalezeníí
dvou stdvou střřednedníích geometrických promch geometrických proměěnných: nných: 

NechNechťť aa je hrana krychle, najdje hrana krychle, najděěte te x x a a y y tak, aby platilo:tak, aby platilo:

a : x = x : y = y : 2aa : x = x : y = y : 2a
Menaichmos (4. stol. pMenaichmos (4. stol. přř. Kr) . Kr) –– řřeešíší prprůůseseččíík dvou k dvou 
parabol a prparabol a průůseseččíík paraboly s rovnosou hyperbolouk paraboly s rovnosou hyperbolou



KKKKKKKKřřřřřřřřivky v antice 9 ivky v antice 9 ivky v antice 9 ivky v antice 9 ivky v antice 9 ivky v antice 9 ivky v antice 9 ivky v antice 9 -------- KuKuKuKuKuKuKuKužžžžžžžželoseeloseeloseeloseeloseeloseeloseeloseččččččččkykykykykykykyky

ApollApollóónius (3.stol. pnius (3.stol. přř. Kr.) . Kr.) –– osmidosmidíílný spis lný spis „„O O 
kukužželoseeloseččkkááchch““; vych; vycháázzíí z libovolnz libovolnéého ho 
kruhovkruhovéého kuho kužžele, ele, řřeešíší řřezy na podobných a ezy na podobných a 
shodných kushodných kužželelíích, sdruch, sdružženými prenými průůmměěry, stry, střředy edy 
kkřřivosti jednotlivých kivosti jednotlivých křřivek ivek 

mnomnožžina vina vššech stech střřededůů kkřřivosti se nazývivosti se nazýváá evolutaevoluta



KKKKKKKKřřřřřřřřivky v antice 10ivky v antice 10ivky v antice 10ivky v antice 10ivky v antice 10ivky v antice 10ivky v antice 10ivky v antice 10

Dioklova kisoidaDioklova kisoida

Diokles Diokles –– sousouččasnasníík Apollk Apollóóniania

„„NechNechťť k je kruk je kružžnice nad prnice nad průůmměěrem o drem o déélce lce ||OPOP||. . 
VeVeďďme bodem P teme bodem P teččnu t ke krunu t ke kružžnici k. Z bodu O nici k. Z bodu O 
veveďďme libovolnou polopme libovolnou polopřříímku p protmku p protíínajnajííccíí
krukružžnici k. Oznanici k. Označčme po me po řřadaděě M, N prM, N průůseseččííky ky 
poloppolopřříímky p s krumky p s kružžnicnicíí k, resp. tek, resp. teččnou t. Kisoidou nou t. Kisoidou 
potom nazývpotom nazývááme mnome množžinu bodinu bodůů X polopX polopřříímky p, mky p, 
jejichjejichžž vzdvzdáálenost od O je rovna lenost od O je rovna ||MNMN||



KKKKKKKKřřřřřřřřivky v antice 11ivky v antice 11ivky v antice 11ivky v antice 11ivky v antice 11ivky v antice 11ivky v antice 11ivky v antice 11

Dioklova kisoidaDioklova kisoida

rovnice: rovnice: 

konstruvkonstruváána jako na jako řřeeššeneníí
problprobléému dvou stmu dvou střřednedníích ch 
geometrických geometrických úúmměěrnýchrných
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KKKKKKKKřřřřřřřřivky v antice 12ivky v antice 12ivky v antice 12ivky v antice 12ivky v antice 12ivky v antice 12ivky v antice 12ivky v antice 12
Nikomedova konchoida:Nikomedova konchoida:

Nikomedes (2. stol. pNikomedes (2. stol. přř. Kr.) . Kr.) –– dvdvěě ststřřednedníí
geometrickgeometrickéé úúmměěrnrnéé

definice: Nechdefinice: Nechťť p, q jsou dvp, q jsou dvěě navznavzáájem kolmjem kolméé
ppřříímky a bod P nmky a bod P nááleležžíí ppřříímce p.Vemce p.Veďďme bodem me bodem 
P pP přříímku k. Od prmku k. Od průůseseččííku pku přříímky k s pmky k s přříímkou q mkou q 
nanesme vzdnanesme vzdáálenost b na plenost b na přříímku q. Takto mku q. Takto 
vzniklvznikléé body budou body Nikomedovy body budou body Nikomedovy 
konchoidy.konchoidy.



KKKKKKKKřřřřřřřřivky v antice 13ivky v antice 13ivky v antice 13ivky v antice 13ivky v antice 13ivky v antice 13ivky v antice 13ivky v antice 13

Nikomedova konchoida:Nikomedova konchoida:

prodlouprodloužženenáá, zkr, zkráácencenáá

rovnice:rovnice:

konchoida obecnkonchoida obecněě: m: míísto sto 
ppřříímky q se poumky q se použžije libovolnije libovolnáá
kkřřivkaivka

0)()( 22222 =−+− xbyxax



KKKKKKKKřřřřřřřřivky v antice 14ivky v antice 14ivky v antice 14ivky v antice 14ivky v antice 14ivky v antice 14ivky v antice 14ivky v antice 14

ArchimArchiméédova spirdova spiráála:la:
ArchimArchiméédes za Syrakus (3. stol. pdes za Syrakus (3. stol. přř. Kr.) . Kr.) –– „„O O 
spirspiráállááchch““ –– 28 v28 věět, ukazuje napt, ukazuje napřřííklad i výpoklad i výpoččet et 
plochy vyznaplochy vyznaččenenéé spirspirááloulou

definice: definice: „„KKřřivka opisovanivka opisovanáá bodem rovnombodem rovnoměěrnrněě
pohybujpohybujííccíím se po pm se po přříímce, zatmce, zatíímco se tato mco se tato 
ppřříímka otmka otááččíí v rovinv roviněě okolo jednoho bodu.okolo jednoho bodu.““



KKKKKKKKřřřřřřřřivky v antice 15ivky v antice 15ivky v antice 15ivky v antice 15ivky v antice 15ivky v antice 15ivky v antice 15ivky v antice 15

ArchimArchiméédova spirdova spiráála:la:

rovnice:rovnice:

r r -- ddéélka prlka průůvodivodičče, t e, t -- ppřřííslusluššný ný 
úúhelhel

vyuvyužžititíí spirspiráál na il na ióónských nských 
sloupech sloupech -- kkřřivka nahrazena ivka nahrazena 
ččáástmi kruhových obloukstmi kruhových obloukůů

tar ⋅=



StStStStStStStStřřřřřřřředovedovedovedovedovedovedovedověěěěěěěěk k k k k k k k 

6. 6. -- 15. stol. po Kr.15. stol. po Kr.

v Evropv Evropěě úúpadek zpadek záájmu o geometrii (ojmu o geometrii (ožživeniveníí v v 
renesanci)renesanci)

v Indii, v Indii, ČČíínněě a Ara Aráábii se bii se žžáádndnéé novnovéé poznatky poznatky 
neobjevujneobjevujíí (v Arabských p(v Arabských přřepisech se zachovepisech se zachováávváá
spousta významných dspousta významných děěl), kl), křřivky pouivky použžíívnvnéé ke ke 
konkrkonkréétntníím pm přřííkladkladůům (m (řřeeššeeíí rovnic)rovnic)

gotickgotickáá architektura (klentby, kruarchitektura (klentby, kružžby, by, ……))



Renesance 1Renesance 1Renesance 1Renesance 1Renesance 1Renesance 1Renesance 1Renesance 1

v malv malíířřstvstvíí se objevuje linese objevuje lineáárnrníí perspektiva (z perspektiva (z 
pokuspokusůů o intuitivno intuitivníí zachycovnzachycovníí kkřřivek se zaivek se začčíínnáá
pomalu rozvpomalu rozvííjet nutnost o kjet nutnost o křřivkivkáách nch něěco vco věědděět)t)

prvnprvníí významnvýznamněějjšíší prprááce: Albrecht Dce: Albrecht Düürer rer 
((„„PPřřííspspěěvek k mvek k měřěřeneníí s krus kružžíítkem a pravtkem a pravíítkem v tkem v 
ppřříímkmkáách, rovinch, rovináách a tch a těělesechlesech““), Daniel Barbaro ), Daniel Barbaro 
((„„PraktickPraktickáá perspektivaperspektiva““))

znovuobjevovznovuobjevováánníí kkřřivek (ivek (řřez kuez kužžele) ele) 



Renesance 2  Renesance 2  Renesance 2  Renesance 2  Renesance 2  Renesance 2  Renesance 2  Renesance 2  -------- ProjektivnProjektivnProjektivnProjektivnProjektivnProjektivnProjektivnProjektivníííííííí geometriegeometriegeometriegeometriegeometriegeometriegeometriegeometrie

Girard Desargues Girard Desargues -- zakladatel projektivnzakladatel projektivníí
geometrie, poprvgeometrie, poprvéé poupoužžil pro popsil pro popsáánníí bodu bodu 
pravopravoúúhlhléé sousouřřadnice, doplnadnice, doplněěnníí roviny o roviny o 
nevlastnnevlastníí ppřříímku (jinmku (jinéé chchááppáánníí paraboly a paraboly a 
hyperboly)hyperboly)

Balise Pascal Balise Pascal -- „„Esej o kuEsej o kužželoseeloseččkkááchch““, , 
nejdnejdůůleležžititěějjšíší tzv. Pascalova vtzv. Pascalova věěta.ta.



Renesance 3 Renesance 3 Renesance 3 Renesance 3 Renesance 3 Renesance 3 Renesance 3 Renesance 3 -------- ProjektivnProjektivnProjektivnProjektivnProjektivnProjektivnProjektivnProjektivníííííííí geometriegeometriegeometriegeometriegeometriegeometriegeometriegeometrie

Pascalova vPascalova věěta: ta: „„PrPrůůseseččííky prodlouky prodloužžených stran ených stran 
ššestiestiúúhelnhelnííka kuka kužželoseeloseččce vepsance vepsanéého leho ležžíí na na 
jednjednéé ppřříímce.mce.““

ppěět bodt bodůů ppěěvnvněě ururččuje kuuje kužželoseeloseččku! (dalku! (dalšíší body body 
sestrojsestrojííme pomocme pomocíí Pascalovy vPascalovy věěty)ty)



Renesance 4 Renesance 4 Renesance 4 Renesance 4 Renesance 4 Renesance 4 Renesance 4 Renesance 4 -------- RenRenRenRenRenRenRenRenéééééééé DescartesDescartesDescartesDescartesDescartesDescartesDescartesDescartes

francouzský filosoffrancouzský filosof

nejvnejvěěttšíší objevy v teorii kobjevy v teorii křřivek od dob antikyivek od dob antiky

„„La GLa Gééomoméétrietrie““ (dodatek k fil. d(dodatek k fil. díílu lu „„Rozprava o Rozprava o 
metodmetoděě““) ) -- povapovažžovováána za pona za poččáátek analyticktek analytickéé
geometriegeometrie

kartkartéézskzskéé sousouřřadnice adnice 



Renesance 5 Renesance 5 Renesance 5 Renesance 5 Renesance 5 Renesance 5 Renesance 5 Renesance 5 -------- Descartova La GDescartova La GDescartova La GDescartova La GDescartova La GDescartova La GDescartova La GDescartova La Gééééééééomomomomomomomoméééééééétrietrietrietrietrietrietrietrie

ČČáást prvnst prvníí: O : O úúlohloháách, kterch, kteréé je moje možžno sestrojit pouhým no sestrojit pouhým 
uužžititíím krum kružžnic a pnic a přříímekmek

PappPappůův problv probléém: Nalezenm: Nalezeníí geometrickgeometrickéého mho míísta sta 
bodbodůů majmajííccíích urch urččitý pomitý poměěr vzdr vzdáálenostlenostíí ke ke 
ččtytyřřem daným pem daným přříímkmkáám (Pappos m (Pappos -- pro pro ččtytyřři je to i je to 
kukužželoseeloseččka)ka)

Descartes to Descartes to řřeešíší i pro vi pro vííce nece nežž 4 p4 přříímkymky



Renesance 6 Renesance 6 Renesance 6 Renesance 6 Renesance 6 Renesance 6 Renesance 6 Renesance 6 -------- Descartova La GDescartova La GDescartova La GDescartova La GDescartova La GDescartova La GDescartova La GDescartova La Gééééééééomomomomomomomoméééééééétrietrietrietrietrietrietrietrie

ČČáást druhst druháá: O charakteru k: O charakteru křřivekivek

zabývzabýváá se klasifikacse klasifikacíí kkřřivekivek

opopěět t řřeeššeneníí Pappova problPappova probléému (kompletnmu (kompletníí
analýza)analýza)

konstrukce tekonstrukce teččny a normny a normáály kly křřivkyivky

rozdrozděělenleníí kkřřivek na algebraickivek na algebraickéé a transcendentna transcendentníí



Renesance 6 Renesance 6 Renesance 6 Renesance 6 Renesance 6 Renesance 6 Renesance 6 Renesance 6 -------- Descartovy kDescartovy kDescartovy kDescartovy kDescartovy kDescartovy kDescartovy kDescartovy křřřřřřřřivkyivkyivkyivkyivkyivkyivkyivky

DescartDescartůův list:v list:

rovnice:rovnice:

pouze v korespondencipouze v korespondenci

Descartova (kubickDescartova (kubickáá) parabola:) parabola:

rovnice:rovnice:

jejjejíí vlastnosti jsou zkoumanvlastnosti jsou zkoumanéé
aažž pozdpozděěji (Bernoulli)ji (Bernoulli)

axyyx 333 =+

3xy =



StoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletíííííííí kkkkkkkkřřřřřřřřivek 1ivek 1ivek 1ivek 1ivek 1ivek 1ivek 1ivek 1

1649 (latinsk1649 (latinskéé vydvydáánníí La GLa Gééomoméétrie) trie) -- 1748 1748 
(vyd(vydáánníí ÚÚvodu do mat. analýzy nekonevodu do mat. analýzy nekoneččnněě
malých)malých)

objevu je spoustu komentovaných pobjevu je spoustu komentovaných přřeklad a eklad a 
vydvydáánníí La GLa Gééometrieometrie

Fermat, Euler, De Witt, Bernoulli, Cassini, Fermat, Euler, De Witt, Bernoulli, Cassini, 
ll´́Hospital,Hospital,……

ururččena rovnice pena rovnice přříímky, parabolymky, paraboly



StoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletíííííííí kkkkkkkkřřřřřřřřivek 2ivek 2ivek 2ivek 2ivek 2ivek 2ivek 2ivek 2

vyvyššetetřřovováánníí kkřřivek urivek urččititéého typu (skupiny), v ho typu (skupiny), v 
celceléém rozsahu (v celm rozsahu (v celéém def. oboru), novm def. oboru), novéé
metody (diferencimetody (diferenciáálnlníí popoččet)et)



StoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletíííííííí kkkkkkkkřřřřřřřřivek 3 ivek 3 ivek 3 ivek 3 ivek 3 ivek 3 ivek 3 ivek 3 -------- Johann BernoulliJohann BernoulliJohann BernoulliJohann BernoulliJohann BernoulliJohann BernoulliJohann BernoulliJohann Bernoulli

spolupracoval s lspolupracoval s l´́Hospitalem Hospitalem -- prvnprvníí
spis diferencispis diferenciáálnlníí geometriegeometrie

bod vratubod vratu

analytický traktanalytický traktáát o kut o kužželoseeloseččkkáách ch --
odvozuje jejich vlastnosti pomocodvozuje jejich vlastnosti pomocíí
rovnic, algebry a elemetnrovnic, algebry a elemetnáárnrníí
geometriegeometrie



StoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletíííííííí kkkkkkkkřřřřřřřřivek 4 ivek 4 ivek 4 ivek 4 ivek 4 ivek 4 ivek 4 ivek 4 -------- Johann BernoulliJohann BernoulliJohann BernoulliJohann BernoulliJohann BernoulliJohann BernoulliJohann BernoulliJohann Bernoulli

Cykloida:Cykloida:

vznikvznikáá kotkotáálenleníím krum kružžnice po pnice po přříímcemce

rovnice: x = at rovnice: x = at -- h sin t h sin t 

y = a y = a -- h cos th cos t



StoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletíííííííí kkkkkkkkřřřřřřřřivek 5 ivek 5 ivek 5 ivek 5 ivek 5 ivek 5 ivek 5 ivek 5 -------- Johann BernoulliJohann BernoulliJohann BernoulliJohann BernoulliJohann BernoulliJohann BernoulliJohann BernoulliJohann Bernoulli

SemikubickSemikubickáá parabola:parabola:

narazil na ni pnarazil na ni přři studiu i studiu 
kubických parabolkubických parabol

rovnice: rovnice: 

Bernoulliho lemniskata:Bernoulliho lemniskata:

specielnspecielníí ppřříípad pad 
Cassiniho ovCassiniho ováálulu

rovnice:rovnice:

23 axy =

)()( 222222 yxayx −=+



StoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletíííííííí kkkkkkkkřřřřřřřřivek 6 ivek 6 ivek 6 ivek 6 ivek 6 ivek 6 ivek 6 ivek 6 -------- G.D.CassiniG.D.CassiniG.D.CassiniG.D.CassiniG.D.CassiniG.D.CassiniG.D.CassiniG.D.Cassini

Giovanni Domenic Cassini Giovanni Domenic Cassini -- francouzský francouzský 
astronom (objev 4 mastronom (objev 4 měěssííccůů Saturna)Saturna)

Cassiniho ovCassiniho ováál:l:

domndomnííval se, val se, žže je to tvar obe je to tvar oběžěžnnéé drdrááhy Zemhy Zeměě

definice: Nechdefinice: Nechťť F a G jsou dva pevnF a G jsou dva pevněě dandanéé body body 
(ohniska) v rovin(ohniska) v roviněě. Mno. Množžina bodina bodůů X, pro kterX, pro kteréé
platplatíí, , žže soue souččin vzdin vzdáálenostlenostíí ||FXFX|| a a ||GXGX|| je je 
konstatnkonstatníí a je aa je a22, se nazýv, se nazýváá Cassiniho ovCassiniho ovááll



StoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletíííííííí kkkkkkkkřřřřřřřřivek 7 ivek 7 ivek 7 ivek 7 ivek 7 ivek 7 ivek 7 ivek 7 -------- G.D.CassiniG.D.CassiniG.D.CassiniG.D.CassiniG.D.CassiniG.D.CassiniG.D.CassiniG.D.Cassini

rovnice (umrovnice (umííststííme body F, G soumme body F, G souměěrnrněě ve ve 
vzdvzdáálenosti b od polenosti b od poččáátku) :tku) :

a=b: lemniskataa=b: lemniskata

aa>b>b: souvisl: souvisláá kkřřivkaivka

a<ba<b: dv: dvěě disjunktndisjunktníí vvěětvetve

0)(2)( 44222222 =−+−++ abxybyx



StoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletíííííííí kkkkkkkkřřřřřřřřivek 8 ivek 8 ivek 8 ivek 8 ivek 8 ivek 8 ivek 8 ivek 8 -------- Isaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac Newton

rozrozšíšířřeneníí poznatkpoznatkůů o kuo kužželoseeloseččkkáách na kch na křřivky ivky 
ttřřetetíího stupnho stupněě

„„VýVýččet ket křřivek tivek třřetetíího ho řřáádudu““: sedm : sedm ččááststíí

1. 1. ŘŘáády kdy křřivekivek: : řřííddíí se stupnse stupněěm rovnice km rovnice křřivky!, ivky!, 
kkřřivky nekoneivky nekoneččnnéého ho řřáádu (cykloida, du (cykloida, 
kvadratrix,kvadratrix,……))

2. 2. „„Vlastnosti kuVlastnosti kužželoseeloseččekek““:: analogie kuanalogie kužželoseelosečček s ek s 
kubikami, definuje uzel, bod vratu a izolovaný kubikami, definuje uzel, bod vratu a izolovaný 
bodbod



StoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletíííííííí kkkkkkkkřřřřřřřřivek 9 ivek 9 ivek 9 ivek 9 ivek 9 ivek 9 ivek 9 ivek 9 -------- Isaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac Newton

3. 3. „„Redukce vRedukce vššech kech křřivek ivek …“…“: : UkUkáázal, zal, žže pomoce pomocíí
transformactransformacíí mmůžůžeme veme vššechny kubiky zapsat echny kubiky zapsat 
jednjedníím ze m ze ččtytyřř typtypůů rovnicrovnic

4. 4. „„VýVýččet ket křřivekivek““: nov: novéé rozdrozděělenleníí kubických kkubických křřivek, ivek, 
nnáákresy, mokresy, možžnosti izolovaných bodnosti izolovaných bodůů……, , 
zavedenzavedeníí pojmpojmůů jako redudantnjako redudantníí, defektn, defektníí, , 
parabolickparabolickáá hyperbola, trojzubec, divergentnhyperbola, trojzubec, divergentníí
parabola, kubickparabola, kubickáá parabolaparabola…… (celkem 72 k(celkem 72 křřivek)ivek)



StoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletíííííííí kkkkkkkkřřřřřřřřivek 10 ivek 10 ivek 10 ivek 10 ivek 10 ivek 10 ivek 10 ivek 10 -------- Isaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac Newton

kubickkubickáá parabola:parabola: trojzubec:trojzubec:

divergentndivergentníí parabola:parabola:



StoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletíííííííí kkkkkkkkřřřřřřřřivek 11 ivek 11 ivek 11 ivek 11 ivek 11 ivek 11 ivek 11 ivek 11 -------- Isaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac NewtonIsaac Newton

5. 5. „„GenerovGenerováánníí kkřřivek stivek stíínyny““: : rozvrozvííjenjeníí mymyššlenek lenek 
projektivnprojektivníí geometriegeometrie

6. 6. „„O metodickO metodickéém opisovm opisováánníí kkřřivekivek““:: kkřřivky tvoivky tvořřenenéé
pomocpomocíí pohybu, projektivnpohybu, projektivníí vytvvytváářřeneníí
kukužželoseeloseččekek

7. 7. „„Konstrukce rovnic popisovKonstrukce rovnic popisováánníím km křřivekivek““: : vyuvyužžititíí
kkřřivek tivek třřetetíího stupnho stupněě s sestrojens sestrojeníí kokořřenenůů rovnic rovnic 



StoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletíííííííí kkkkkkkkřřřřřřřřivek 12ivek 12ivek 12ivek 12ivek 12ivek 12ivek 12ivek 12

Maupertius a Bragelone zkoumajMaupertius a Bragelone zkoumajíí kkřřivky 4. ivky 4. 
stupnstupněě, v, víícencenáásobnsobnéé body, inflexnbody, inflexníí bodybody……

Jean Paul de Gua de Malves zkoumal algebraickJean Paul de Gua de Malves zkoumal algebraickéé
kkřřivky (pivky (přřeveváážžnněě uužžííval metod analytickval metod analytickéé
geometrie)geometrie)

Colin Maclaurin dokColin Maclaurin dokáázal spoustu Newtonových zal spoustu Newtonových 
konstrukckonstrukcíí, zkoumal generov, zkoumal generováánníí kkřřivek, ivek, 
projektivnprojektivníí geometrie, geometrie, 



StoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletStoletíííííííí kkkkkkkkřřřřřřřřivek 13ivek 13ivek 13ivek 13ivek 13ivek 13ivek 13ivek 13

James Stirling: doplnil dalJames Stirling: doplnil dalšíší ddůůkazy k Newtonovi, kazy k Newtonovi, 
analogie mezi kanalogie mezi křřivkami druhivkami druhéého a tho a třřetetíího stupnho stupněě,,

VVěěta: Kta: Křřivka nivka n--ttéého stupnho stupněě je urje urččena           body.ena           body.

Alexis Clairaut: dAlexis Clairaut: důůkazy k Newtonovi, hodnkazy k Newtonovi, hodněě se se 
zabýval diferencizabýval diferenciáálnlníí geometrigeometriíí (Pojedn(Pojednáánníí o o 
kkřřivkých s dvojivkých s dvojíí kkřřivostivostíí), vyjad), vyjadřřovováánníí kkřřivek ivek 
soustavami rovnic, rovnice kusoustavami rovnic, rovnice kužželeele

2

)3( +nn



KKKKKKKKřřřřřřřřivky a funkce ivky a funkce ivky a funkce ivky a funkce ivky a funkce ivky a funkce ivky a funkce ivky a funkce 

zpozpoččáátku poutku použžííval pojem fce je v souvislosti k val pojem fce je v souvislosti k 
kkřřivkou a ivkou a řřeeššeneníí úúloh (sestrojenloh (sestrojeníí teteččny, normny, normáály..) ly..) 
-- LeibnitzLeibnitz

rozvoj matematickrozvoj matematickéé analýzy (Lagrange, Euler) analýzy (Lagrange, Euler) --
funkce se zafunkce se začčíínnáá vnvníímat jako pmat jako přředpisedpis



DiferenciDiferenciDiferenciDiferenciDiferenciDiferenciDiferenciDiferenciáááááááálnlnlnlnlnlnlnlníííííííí geometrie 1 geometrie 1 geometrie 1 geometrie 1 geometrie 1 geometrie 1 geometrie 1 geometrie 1 -------- Leonhard EulerLeonhard EulerLeonhard EulerLeonhard EulerLeonhard EulerLeonhard EulerLeonhard EulerLeonhard Euler

funkce se stfunkce se stáávváá úúststřřednedníím pojmem analýzym pojmem analýzy

rozdrozděělenleníí fcfcíí na spojitna spojitéé a nespojita nespojitéé ale v jinale v jinéém m 
významu nevýznamu nežž dnesdnes

hledhledáánníí nnáásobných bodsobných bodůů a tea teččen v nichen v nich

transcendentntranscendentníí kkřřivky: epicykloida, ivky: epicykloida, 
hypocykloida, goniometrickhypocykloida, goniometrickéé kkřřivkyivky



DiferenciDiferenciDiferenciDiferenciDiferenciDiferenciDiferenciDiferenciáááááááálnlnlnlnlnlnlnlníííííííí geometrie 2geometrie 2geometrie 2geometrie 2geometrie 2geometrie 2geometrie 2geometrie 2-------- Leonhard EulerLeonhard EulerLeonhard EulerLeonhard EulerLeonhard EulerLeonhard EulerLeonhard EulerLeonhard Euler

Hypocykloida: Hypocykloida: Epicykloida:Epicykloida:



DiferenciDiferenciDiferenciDiferenciDiferenciDiferenciDiferenciDiferenciáááááááálnlnlnlnlnlnlnlníííííííí geometrie 3geometrie 3geometrie 3geometrie 3geometrie 3geometrie 3geometrie 3geometrie 3

Gaspard Monge: zabývGaspard Monge: zabýváá se dif. geometrise dif. geometriíí, , 
prostorovými kprostorovými křřivkami a jejich evolutami, ivkami a jejich evolutami, 
jednoduchými a dvojnými bodyjednoduchými a dvojnými body

Carl Friedrich Gauss: definuje plochy v Carl Friedrich Gauss: definuje plochy v 
euklidovských prostorech, keuklidovských prostorech, křřivost plochy, ivost plochy, 
nomnomáálovlovéé řřezy, geodetickezy, geodetickéé kkřřivkyivky

mimo jinmimo jinéé se dse dáálléé rozvrozvííjjíí projektivnprojektivníí geometrie geometrie 
(Poncelet, Brianchon)(Poncelet, Brianchon)



PPPPPPPPřřřřřřřřelom 19. a 20. stoletelom 19. a 20. stoletelom 19. a 20. stoletelom 19. a 20. stoletelom 19. a 20. stoletelom 19. a 20. stoletelom 19. a 20. stoletelom 19. a 20. stoletíííííííí

zkoumzkoumáánníí fraktfraktáálnlníích kch křřivekivek

nn--rozmrozměěrnrnéé prostoryprostory


