




Lambertova projekce 

 

 

 
 

 
 





1744 Euler řeší následující úlohu: Jsou

kolem osy �. Pro jakou křivku bude obsah rotační plochy minimální? Optimálním řešením je 

řetězovka, její rotací vzniká katenoid.

1760 Lagrange: Hledání plochy s předepsanou hranicí, která má minimální obsah. Nutná 

podmínka pro minimalizaci obsahu je 

 

19. století Joseph Plateau (belgický fyzik): Minimální plochu lze najít ponořením drátěného 

rámečku do mýdlového roztoku, povrch

problém). 

1930 J. Douglas, T. Radó: matema

1936 Fieldsova medaile udělena J. Douglasovi (první ročník udělování cen).

 

Minimální plochy 

 
řeší následující úlohu: Jsou dány dva body v rovině ��, spojíme je křivkou a rotujeme ji 

. Pro jakou křivku bude obsah rotační plochy minimální? Optimálním řešením je 

, její rotací vzniká katenoid. 

 

 

předepsanou hranicí, která má minimální obsah. Nutná 

podmínka pro minimalizaci obsahu je � � 0. 

(belgický fyzik): Minimální plochu lze najít ponořením drátěného 

rámečku do mýdlového roztoku, povrchové napětí se snaží minimalizovat plochu (Plateauův 

 

 

 
: matematické důkazy existence řešení Plateauova problému.

ělena J. Douglasovi (první ročník udělování cen). 

, spojíme je křivkou a rotujeme ji 

. Pro jakou křivku bude obsah rotační plochy minimální? Optimálním řešením je 

 

předepsanou hranicí, která má minimální obsah. Nutná 

(belgický fyzik): Minimální plochu lze najít ponořením drátěného 

ové napětí se snaží minimalizovat plochu (Plateauův 

 

Plateauova problému. 













Další minimální plochy 

 
1835 Scherkova minimální plocha: Kromě roviny jediná minimální plocha, která je grafem funkce ve 

tvaru ���, �� = ����+ ℎ(�) 
  

 

 

Weierstrassova-Enneperova reprezentace: vztah mezi minimálními plochami a dvojicemi funkcí 

komplexní proměnné 

1863 Enneperova minimální plocha: ���,�� = (� − ��

�
+ ���, −� + ��

�
− ���,�� − ��) odpovídá 

dvojici komplexních funkcí ��	� = 1, ℎ�	� = 	 

 
 

1982 Costova minimální plocha 

 



Domácí cvičení (5)
1. Uvažujme sféru o poloměru r parametrizovanou pomocí zeměpisných souřadnic: 

f1(u, v) = (r cos u cos v, r cos u sin v, r sin u). Najděte zobrazení F ze sféry bez severního pólu do roviny 
z = 0, které má následující vlastnosti: 

◼ Libovolný poledník odpovídající zeměpisné délce v se zobrazí na polopřímku vycházející z počátku, 
která svírá s osou x orientovaný úhel v.

◼ Libovolná rovnoběžka se zobrazí na kružnici se středem v počátku.

◼ Jižní pól sféry se zobrazí do počátku soustavy souřadnic.

◼ F je plochojevné zobrazení.



2. a) Nechť c : (a, b)→ℝ2 je křivka parametrizovaná obloukem, jejíž křivost nemění znaménko, a l > 0 je 
libovolné číslo. Uvažujme rovinnou oblast s parametrizací f(u, v) = c(u) + v c ' (u), kde u ∈ (a, b), 
v ∈ [0, l]. Ukažte, že obsah této oblasti je roven číslu l

2

2 α(b -) -α(a +) , kde α je úhlové zobrazení 

příslušné k funkci c '.
b) Použijte vzorec z části a) k výpočtu obsahu mezikruží, které je ohraničeno kružnicemi 
o poloměrech R > r > 0.
c) Použijte vzorec z části a) k výpočtu obsahu oblasti, která je ohraničena souřadnicovými osami 
a traktrix, jež vznikla tažením předmětu na provázku délky l.

Návod. V části a) použijte vzorec pro obsah plochy a Frenetovy vzorce. V částech b), c) se 
nepokoušejte najít vzorec pro úhlové zobrazení α, přírůstek α(b -) -α(a +) se dá určit elementární 
geometrickou úvahou.


