Kružnice, špirály a ruže v polárnych súradniciach
V tomto článku si ukážeme niekoľko zaujímavých kriviek vyjadrených v polárnych
súradniciach, ktoré si môžete nakresliť aj vy na počítači. Najprv si vysvetlíme, čo sú
to polárne súradnice.
Polárne súradnice
Klasické súradnice, s ktorými ste sa pravdepodobne už stretli, sa nazývajú
karteziánske. Napríklad bod P na obrázku dole má súradnice [x, y]. To znamená, že
keby sme sa chceli dostať z bodu O (tzv. začiatku súradnicovej sústavy) do bodu P
len v smere súradnicových osí, museli by sme prejsť vzdialenosť x doprava (v smere
osi x) a potom vzdialenosť y hore (v smere osi y). Samozrejme, rýchlejšie by sme sa
tam dostali, keby sme šli z bodu O do bodu P priamo. Na to by sme ale museli
poznať vzdialenosť, ktorú treba prejsť, a smer, ktorým treba ísť. Inak povedané,
museli by sme poznať tzv. polárne súradnice bodu P. Zvykneme ich označovať [r, φ],
P od začiatku súradnicovej sústavy a φ je uhol, ktorý
pričom
zviera polpriamka

s kladnou polosou x.

Ako vypočítame polárne súradnice bodu, ak poznáme len jeho karteziánske
súradnice? Keďže poznáme dĺžky dvoch odvesien pravouhlého trojuholníka, dĺžku
prepony

vypočítame pomocou Pytagorovej vety:

. Vieme, že

tangens uhla φ je pomer dĺžky protiľahlej odvesny k dĺžke priľahlej odvesny, t. j.
x

Z toho dostaneme, že platí
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Kružnice a špirály v polárnych súradniciach
Keď už sme sa zoznámili s polárnymi súradnicami, ukážeme si grafy niektorých
funkcií vyjadrených v polárnych súradniciach. Pôjde o funkcie v tvare

kde

f je funkcia premennej φ. Najjednoduchšia funkcia je konštantná funkcia, napríklad
r = 1. Vzdialenosť ľubovoľného bodu grafu od začiatku súradnicovej sústavy nezávisí od uhla φ, je stále rovnaká, teda graf tejto funkcie je kružnica s polomerom 1 so
stredom v začiatku súradnicovej sústavy.
Ďalšou funkciou, na ktorú sa pozrieme, je lineárna funkcia. Jej najjednoduchšia
podoba je r = φ. Vzdialenosť bodu grafu od začiatku súradnicovej sústavy narastá
rovnomerne so zväčšujúcim sa uhlom φ. Dostaneme tzv. Archimedovu špirálu.

Kružnica, r = 1

Archimedova špirála r = φ,

Ďalšie špirály, ktoré môžeme získať pomocou jednoduchého funkčného predpisu,
sú napríklad Fermatova a logaritmická špirála:

Fermatova špirála r

Logaritmická špirála
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Rhodonea (tzv. ruža)
Ďalšou zaujímavou krivkou, ktorá sa dá jednoducho vyjadriť v polárnych
súradniciach, je tzv. rhodonea. Rhodon je slovo gréckeho pôvodu a znamená ruža.
Názov tejto krivke dal niekedy medzi rokmi 1723 až 1728 Guido Grandi, taliansky
matematik, kňaz a filozof pôsobiaci na univerzite v Pise. Graf tejto funkcie skutočne
pripomína kvet. Ide o sínusoidu v polárnych súradniciach, teda o funkciu

,

kde n môže byť ľubovoľné reálne číslo. Na obrázkoch nižšie sú grafy týchto funkcií
pre rôzne hodnoty parametra n. Takéto obrázky si môžete nakresliť aj vy na počítači,
napr. na stránke www.wolframalpha.com. Do prázdneho okienka zadajte funkciu,
napr. „r = sin((2/5)phi)“, stlačte enter a dostanete graf tejto funkcie (tzv. Polar plot).

Quadrifolium r

Trifolium r

Ak je n celé číslo, tak počet lupeňov (resp. okvetných lístkov) je n, ak je n
nepárne, alebo je to 2n, ak je n párne. Jednotlivé lupene sa neprekrývajú.

r

r
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Ak je n racionálne číslo, tak krivka je uzavretá, má konečnú dĺžku a skladá sa
z konečného počtu lupeňov. Ak je n racionálne, ale nie celé číslo, jednotlivé lupene
sa prekrývajú. Trochu si zaexperimentujte a pokúste sa zistiť, ako závisí počet
lupeňov od čísla n.

r

r

r

r

r

r

Čo sa stane, ak n nie je racionálne? Dá sa ukázať, že vtedy bude mať krivka
nekonečnú dĺžku a bude tvoriť tzv. hustú množinu – nebude síce prechádzať každým
bodom kruhu s polomerom 1 so stredom v začiatku súradnicovej sústavy, ale ku
každému bodu v tomto kruhu bude ľubovoľne blízko. Ak by sa nám podarilo
nakresliť graf takej funkcie pre hodnoty φ od 0 do nekonečna, vyzeralo by to, ako
keby tá krivka vyplnila celý kruh.
Katarína Hriňáková

