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Úvod
V této práci bych čtenáře chtěl nejprve seznámit se základními pojmy týkajících se rotačních
ploch. Následně ukázat mnou vybrané průniky některých rotačních ploch a to i průnik rotačních
kvadrik. Na závěr práce ukázat některá využití v praxi ať už strojírenské nebo stavební.
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1. Rotační plocha
1. 1 Vznik
Zvolme si křivku k a osu o. Nechme rotovat křivku k kolem osy o. Osa o je tedy osou rotace.
Rotační plocha Φ vznikne rotací křivky kolem o, přičemž křivka neleží v rovině kolmé na osu
rotace anebo není shodná s osou o.

1. 2 Některé pojmy
Rovnoběžková kružnice
Každý bod křivky (při tomto rotačním pohybu) opisuje kružnici. Rovina této kružnice je
kolmá na osu o a střed kružnice leží na ose. Tyto kružnice se nazývají rovnoběžkové kružnice.
Tvoří důležitý systém čar na rotační ploše. Rotační plocha tedy nevzniká pouze rotací křivky k,
ale i rotací každé jiné křivky k´ která protíná všechny rovnoběžkové kružnice této rotační plochy.
Meridián
Máme rovinu µ procházející osou rotační plochy. Křivka řezu roviny µ a rotační plochy se
nazývá meridiánem. Každý meridián je souměrný podle osy rotace. Také se skládá ze dvou
křivek – polomeridiánů. Rotací každého polomeridiánu vzniká opět rotační plocha Φ. Všechny
meridiány rotační plochy jsou shodné křivky, přičemž jedna v druhou přechází
otočením kolem osy o.
Tečná rovina
Každým bodem na rotační ploše neležícím na ose rotace prochází jedna rovnoběžková
kružnice a jeden meridián. V každém takovémto bodě lze tedy sestrojit dvě tečny. Tečnu
meridiánu, která protíná osu o a tečnu rovnoběžkové kružnice, která je kolmá k ose a k rovině
meridiánu. Obě tečny v tomto bodě tvoří tečnou rovinu.
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Obr. 1. Rotační plocha Φ.

Když necháme rotovat tečnu meridiánu kolem osy podél rovnoběžkové kružnice dané rotací
dotykového bodu, vznikne tak rotační kuželová nebo válcová plocha. Tyto plochy se nazývají
dotyková kuželová nebo válcová plocha.
Pokud rotuje normála rotační plochy kolem její osy, vzniká tak normálová kuželová a
normálová válcová plocha.
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Obr. 2 Dotyková a normálová kuželová plocha.

„Tečna t k meridiánu m vytváří při rotaci kolem osy o (přímkovou) rotační plochu Ω,
která se dotýká plochy Φ podél rovnoběžky b (obě plochy mají v každém bodě kružnice b
společnou tečnou rovinu). Předpokládejme nejdříve, že t protíná osu o v bodě V. Jestliže
t není kolmá k, pak je Ω rotační kuželová plocha o vrcholu V . σormála n k meridiánu m v bodě
A je vzhledem k n ┴ t, n ┴ u kolmá k tečné rovině plochy Φ a protíná osu o v bode W.

Rotací přímky n vzniká rotační kuželová plocha Ω o vrcholu W.“ ([1], str. 9)

Důležité rovnoběžkové kružnice na rotační ploše
Tyto kružnice se nazývají rovník a hrdlo (neboli hrdlová kružnice). Pro upřesnění je to
největší a nejmenší rovnoběžková kružnice na rotační ploše. Tečné kuželové plochy těchto
kružnic přecházejí v plochy válcové. V náryse rotační plochy tvoří zdánlivý obrys, v půdoryse
jsou to pak soustředné kružnice tvořící prvotní obrys půdorysu rotační plochy. Na obr. 1. Jsou to
kružnice p a q.
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1. 3 Průniky rotačních ploch
V této kapitole se budu již věnovat samotním průnikům rotačních ploch. V závěru kapitoly
popíšu některé konstrukce (popřípadě tvorbu průnikové křivky).
Průnikem rotačních ploch je množina jejich společných bodů. Z obecného hlediska je
průnikem křivka. Jedním možným způsobem jak určíme body této křivky je zavedením
pomocných rovin. Vždy volíme vhodnou rovinu tak, aby křivky průniku s námi vybranými
rotačními plochami byly co nejjednodušší. Hledaný průnik pak určují společné body
průnikových křivek. Důležitá je poloha os rotačních ploch. Podle toho pak volíme pomocné
roviny. Osy můžeme mít:


Splývající
Dvě rotační plochy mají splývající osu rotace. Pokud májí takovéto dvě plochy
společný bod A (neležící na společné ose rotace), mají také společnou rovnoběžkovou
kružnici, kterou opisuje při rotaci bod A. Pokud je společná osa rovnoběžná s průmětnou,
pak se průniková kružnice zobrazí do úsečky, která je kolmá k průmětu osy.



Rovnoběžné osy (různé)
Společná rovina souměrnosti obou ploch, je rovina, která je určena oběma osami
rotačních ploch. Zároveň je tedy i rovinou souměrnosti průnikové křivky. Pomocné
plochy volíme tak, aby byly kolmé k oběma osám rotace. Tyto roviny protínají rot.
plochy v rovnoběžkových kružnicích. Body průniku jsou pak jejich společné body.



Různoběžné osy
V tomto případě volíme za pomocné plochy kulové plochy. Střed těchto ploch je
v průsečíku os rot. ploch. Kulovou plochu, kterou zvolíme, má společnou osu s každou
z rotačních ploch. Tato kulová plocha je protíná v rovnoběžkových kružnicích.

„Je-li 1k (resp. 2k) rovnoběžkových kružnicích, v níž kulová plocha k protíná plochu 1Φ (resp.
2

k), pak spolčené body A, A´ kružnic 1k, 2k je bodem průniku. Průniková křivka je souměrná

podle spolčené roviny souměrnosti



= 1o2o obou rotačních ploch.“

Mimoběžné osy
V tomto případě je nutno zvolit pomocné plochy takovým způsobem, aby průnikové
křivky byly co nejjednodušší. Když zvolíme například rovinu kolmou k ose jedné rotační
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plochy, tak protíná tuto plochu v kružnici. Pokud její řez s druhou rotační plochou je
jednoduchá křivka, volíme pomocné roviny rovnoběžné se zvolenou rovinou. V případě,
že rez s druhou rovinou není jednoduchá křivka, zvolíme tedy rovinu kolmou k druhé ose
a následně vyhledáme řez s první rotační plochou. Pokud ani toto není jednoduchá
křivka, pak se zpravidla zvolí pomocné roviny rovnoběžné s oběma osami.
Nyní se podíváme na některé průniky.
Příklad průniku rotačních ploch se společnou osou rotace o vidíme na obr. 3 a 4. Jejich průnik
se skládá z rovnoběžkových kružnic. Které vznikají rotací společného bodu meridiánů obou
rotačních ploch (již bylo zmíněno výše). Na obr. 3 vidíme průnik dvou rotačních kuželových
ploch v Mongeově projekci. Z obrázku je patrná průsečná rovnoběžková kružnice k.

Obr. 3
Obr. 4 znázorňuje zastřešení věže nad čtvercovým půdorysem ABCD. Z vrcholů čtverce

vychází česká klenba. Na české klenbě je podpěrná zeď tambur. Průnik rotační plochy válcové
(tamburu) se sférou je kružnice κ. Cípy české klenby AEF, BFG, GCH, HDE se nazývají
penditivy, nad tamburem je báň z polosféry.
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Obr. 4

Případ rovnoběžných os různých znázorňuje obr. 5. Zde využíváme rovnoběžkových kružnic
ve společných rovinách. Bod (L) dostaneme průsečíkem rovnoběžkových kružnic sklopených do
nárysny a následně bod L1 je pata kolmice vedené z bodu (L) na společnou rovinu.
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Obr. 5

Příklad různoběžných os vidíme na obr. 6. Rovnoběžkové kružnice ležící na jedné ploše
určuje kulová plocha κ opsaná kolem bodu O (průsečík os rotace). Kulová a rotační plocha mají
totožné osy. Jejich průnikem je tedy rovnoběžková kružnice.
„Je-li κ taková kulová plocha, potom 1k, resp. 1k´, je průnik plochy κ s danými
plochami.“
Mají tedy společné body, které jsou body průnikové křivky.
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Obr. 6

Nyní si předvedeme konstrukci průsečné křivky kužele (určeného rotační kuželovou plochou)
a válce (určeného rotační válcovou plochou) ve vojenské perspektivě (obr. 7).
Vojenská perspektiva je určena osami x, y, z. Osa x je kolmá na osu y. y svírá se z tupý úhel. x
∩ y ∩ z = O – počátek soustavy.
Nejprve sestrojíme samotný kužel. Osa z je osou rotace hlavního meridiánu kužele. Ten
zhotovíme tak, že podstava trojúhelníku ABV je půlena osou z a hlavní vrchol V trojúhelníku
leží na z. Tedy │AO│=│OB│ a │AV│=│BV│. Výšku OV rozdělíme např. na 12 dílů (možno i
více či méně). V každém bodě vedeme kolmici se z. Vzniknou nám tak rovnoběžky, které jsou
rovnoběžkovými kružnicemi v nárysně. Jejich průsečíky s osou z jsou jejich středy. Každému
středu opíšeme kružnici, jejíž poloměr je dán vždy středem kružnice a průsečíkem rovnoběžky
s hlavním meridiánem. Rotační plochu pak vytváří obalová křivka těchto kružnic. Nyní
sestrojíme válcovou plochu. Kružnici podstavy válce načrtnu pomocí rovnoběžníku LMNR.
Střed každé strany tohoto rovnoběžníku je tečným bodem kružnice do něj vepsané. Zde se nám
jeví jako elipsa. Přímky a , b jsou rovnoběžné s osou x, zároveň jsou tečnami podstavné kružnice
a vymezují plochu rotačního válce.
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Zvolme na obvodu podstavy válce libovolný bod K. Tímto bodem vedeme přímku s kolmou
na x. Ta nám protíná svislou osu podstavy v bodě II. Vedeme přímku rovnoběžnou s x. Ta nám
protne osu o1= z v bodě II´. Tomuto bodu opíšeme kružnici, jejíž poloměr určuje II´ a průsečík
přímky kolmé s osou z s hlavním meridiánem. Průsečík této kružnice s přímkou s je bod na
průsečné křivce k. Tu vykreslíme pomocí několika dalších bodů, které zhotovíme tímto
způsobem.

12

Obr. 7
13

Průnik dvou válců se stejným poloměrem a kolmými osami rotace vzniká křížová klenba (obr.
8).
V kosoúhlém promítání zvolme osy tak, aby x směřovala vlevo nahoru, bude se tedy jednat o
zadní nadhled v KP(120°,1).
Nechť O je počátek soustavy. Následně zhotovíme půdorys podstavného čtverce ABCD,
A=O a │AB│=│BC│=│CD│=│DA│. Kolem strany AB opíšeme kružnici k1 se středem
v polovině AB. Kružnici opíšeme také úsečce DC, k2. Kružnice k3=e1 a k4=e2 se budou jevit jako
elipsy. Pro zjednodušení je zhotovíme pomocí rovnoběžníku AA´D´D a BB´C´C,
│AA´│=│BB´│=│CC´│=│DD´│= poloměru kružnice. Body S 1

– 4

jsou středy stran čtverce

ABCD. Průsečík úseček S1S2 a S3S4 určuje V´ – pata vrcholu v půdorysné rovině. Průsečíky
vrcholových přímek XZ a YU válců určují vrchol klenby. V je také střed rovnoběžníku
A´B´C´D´ daný průsečíkem jeho uhlopříček.
Nyní sestrojíme průsečné křivky válců – žebra klenby. Ty zhotovíme podobně jako e1 a e2
pomocí rovnoběžníku ACC´A´ a BDD´B´. Obě žebra se protnou v bodě V. Křížovou klenbu si
trochu blíže popíšeme v kapitole využití.
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Obr. 8
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2. Rotační kvadriky
Rotační plochy druhého stupně (neboli rotační kvadriky) vznikají rotací kuželosečky kolem
její osy souměrnosti. Podle toho, jestli rotuje kuželosečka singulární nebo regulární, dělíme i
kvadriky na singulární a regulární. Singulární kvadriky jsou rotační válcová a rotační kuželová
plocha Rotací regulární kuželosečky, kterými se v této kapitole budeme zabývat, dostáváme šest
typů rotačních ploch druhého stupně. Jsou jimi: Kulová plocha, která vzniká rotací kružnice
okolo jejího průměru, rotační vejcovitý elipsoid vznikající rotací elipsy okolo její hlavní osy,
rotační zploštělý elipsoid vznikající rotací elipsy okolo její vedlejší osy, rotační jednodílný
hyperboloid, který vnikne rotací hyperboly okolo její vedlejší osy, rotační dvojdílný
hyperboloid, který vznikne rotací hyperboly okolo její hlavní osy a rotační paraboloid, který

vzniká rotací paraboly okolo její osy. Tyto typy si můžete prohlédnout na obr. 3.

Obr. 9
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Nyní uvedu některé z výše uvedených typů rotačních kvadrik. U každé uvedu její rovnici
v pravoúhlém souřadném systému, její Mongeovu projekci a některou z její vlastnost.

2.1 Rotační paraboloid
Rotační paraboloid má na ose rotace pouze jeden vrchol. Jedná se tedy o nestředovou
kvadriku. Vrchol paraboloidu na obrázku leží v půdorysně. Celá půdorysna je prvním průmětem
plochy. Bod F je ohnisko paraboloidu.
Rotace paraboly, díky které vzniká rotační paraboloid je:
x2 + y2 = 2pz
Vrchol paraboloidu je v počátku souřadnicového systému.

Obr. 10
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2.2 Rotační elipsoid
Jedná s o středovou kvadriku s dvěma vrcholy na ose rotace. Na obrázcích 4 a 5 vidíme
protáhlý elipsoid a zploštělý elipsoid. Dále vidíme sdružené průměty m – hlavního meridiánu a
rovníku r . Body E a F jsou ohniska elipsy m. Protáhlý elipsoid vznikne tedy rotací m a je
množinou všech bodů v prostoru, které mají součet vzdáleností od ohnisek E a F konstantní. A
roven velikosti hlavní osy elipsy m.
Jak je uvedeno výše, je-li osa rotace hlavní osa elipsy, vzniká tak elipsoid vejčitý (protáhlý) a
pokud osa rotace je vedlejší osa elipsy, vznikne tak elipsoid zploštělý.
Rovnice rotující elipsy má tvar:

Pokud je a < c jedná se o elipsoid vejčitý, a tedy pokud a > c je elipsoid zploštělý. Pokud a = c
tak dostaneme kulovou plochu.
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Obr. 11

Obr. 12
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2. 3 Rotační hyperboloid
Rotační hyperboloid je středová kvadrika. Rotující asymptoty hyperboly vytvářejí při její
rotaci okolo osy asymptotickou kuželovou plochu rotačního hyperboloidu.

2. 3. 1 Rotační jednodílný hyperboloid
Rotační hyperboloid nevzniká pouze rotací hyperboly kolem její vedlejší osy, ale také rotací
přímky. Ta je s osou rotace mimoběžná. Proto je tento hyperboloid přímkovou plochou. Množina
všech takovýchto přímek se nazývá regulus hyperboloidu. Všechny přímky regulu jsou
navzájem mimoběžné. Na hyperboloidu najdeme dva reguly. Ten druhý vzniká rotací přímky v
„opačném“ směru. Pro lepší představu nám pomůže obr. 13. Máme dvě kruhové destičky. Ty
tvoří hraniční kruhy rotační válcové plochy. Mezi nimi je osa. Tvořící přímky nahradíme nitěmi.
Vrchní destička se může otáčet. Pružina na ose udržuje nitě v napětí. Podle toho jakým směrem
otočíme vrchní destičku, dostaneme první a nebo druhý systém přímek na ploše (regulus).

Obr. 13

Jednodílný rotační hyperboloid vzniká rotací hyperboly. Její rovnice je:
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Na obrázku níže máme hyperboloid zobrazen v Mongeově promítání. Osa rotace je kolmá
k π. h1 je prvním obrysem půdorysu h (hrdelní kružnice). Hyperbola m2 je druhým obrysem a
vnitřek hyperboly je nárysem plochy. Přímka a je přímkou regulu hyperboloidu.

Obr. 14 , jednodílný rot. hyperboloid v Mongeově projekci
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Obr.15 , Jednodílný rot. hyperboloid jako přímková plocha

2. 3. 2 Rotační dvoudílný hyperboloid
Rotační dvoudílný hyperboloid má dva vrcholy. Jde o množinu bodů v prostoru, jejichž
absolutní hodnota rozdílu jejich vzdáleností od dvou různých bodů je konstantní. Na obrázku ho
vidíme zobrazený v Mongeově promítání kde je omezen půdorysnou a rovinou α. První průmět
hyperboloidu je půdorysna. Na obrázku vidíme kružnice řezu hyperboloidu a kružnice rezu
asymptotické kuželové plochy s půdorysnou.
Rovnice rotující hyperboly dvojdílného hyperboloidu je:
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Obr.16 , dvoudílný rot. hyperboloid

2. 4 Průniky rotačních kvadrik
Máme dvě rotační kvadriky. Jejich průniková křivka je obecně prostorovou křivkou 4. stupně
(kvartika). Pokud se dotýkají kvadriky ve dvou bodech, tyto body jsou pak dvojnásobné a
průniková křivka se rozpadne na dvě kuželosečky. Na dvě kuželosečky u, v se také rozpadne
průnik dvou rotačních kvadrik, když jsou obě tyto kvadriky opsány stejné kulové ploše. V tomto
případě se kvadriky dotýkají kulové plochy

podél rovnoběžkových kružnic k1 a k2, v jejichž

průsečících D1 aD2 navzájem dotýkají, tedy se průnik rozpadá.
„Mají-li kvadriky společnou rovinu souměrnosti, je kolmý průmět průnikové křivky do této
roviny (nebo do roviny s ní rovnoběžné) kuželosečka.“

Pravoúhlým průmětem průnikové křivky rovinná křivka 4. stupně, pokud leží osy dvou
kvadrik v jedné rovině , pak jsou obě plochy i průniková křivka souměrné podle roviny . Dva
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body souměrné podle

se do této roviny pravoúhle promítají do jednoho bodu, pravoúhlým

průmětem k2 průnikové křivky k do roviny je kuželosečka nebo její část.
„Kolmé průměty průniku dvou rotačních kvadrik s různými rovnoběžnými osami (nebo
kvadrik jim podobných a podobně položených) do roviny rovnoběžné s oběma osami jsou
kuželosečky podobné“
Podobné nebo podobně položené kvadriky mají tutéž nevlastní kuželosečku, procházejí jejich
průniky resp. průniky kvadrik s nimi homotetických týmž společnými body obou nevlastních
kuželoseček. Jejich kolmé průměty do roviny souměrnosti (do roviny s touto rovnoběžné) jsou
kuželosečky homotetické.
Kolmým průmětem průniku dvou kvadrik do roviny jejich souměrnosti je:





Hyperbola – osy jsou různoběžné a obě kvadriky jsou a) stejného typu, b) ze skupiny:
válec, kužel, hyperboloid, paraboloid, protáhlý elipsoid.
Parabola – jde-li o průnik a) dvou libovolných jednoduchých kvadrik, jejichž osy jsou
rovnoběžné (neuvažujeme dva rotační válce), b) kulové plochy s libovolnou kvadrikou.
Elipsa – je-li jedna z kvadrik zploštělý elipsoid a druhá není kulová plocha, při
různoběžných osách.
Rovnoosá hyperbola – jsou-li obě kvadriky podobné a protínají se jejich osy.

Nyní sestrojíme dva průniky rotačních kvadrik. Jako první sestrojíme průnik zploštělého
elipsoidu a rotačního paraboloidu s různoběžnými osami ležícími v nárysně. Průnikem těchto

kvadrik je křivka, jejímž nárysem je část elipsy. Sestrojíme dostatečný počet bodů této elipsy. Ke
konstrukci bodů použijeme stejnou metodu jako v případě obecných rotačních ploch. Volíme
pomocné kulové plochy

se středem R (průsečík os rotačních ploch). Kulové plochy takto

zvolené mají s rotačními kvadrikami společné rovnoběžkové kružnice a a b, průsečíky těchto
kružnic patří průnikové křivce. Průnikové křivce k patří i společné body hlavních meridiánů.
Určíme alespoň 5 prvků (body, tečny či tečny s body dotyku), elipsa, jejíž je k2 částí je pěti
prvky dostatečně určena a lze ji sestrojit.
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Obr. 17

Nyní sestrojíme průnik rotačního jednodílného hyperboloidu a rotačního dvojdílného
hyperboloidu s rovnoběžnými osami ležícími v nárysně. Opět postupujeme podobně jako v

případě obecných rotačních ploch (viz obr. 5). Volíme pomocné roviny kolmé k osám kvadrik.
Tyto roviny protnou kvadriky v rovnoběžkových kružnicích. Jejich společné body patří
průnikové křivce k. Nárys k2 je částí paraboly, kterou určíme dostatečným počtem prvků (např.
pěti body).
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Obr. 18
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3. Využití v praxi
V této kapitole bych ukázal některá využití rotačních ploch.
V první řadě bych asi uvedl využití rotačních kvadrik. Technické praxi se z rotačních ploch 2.
stupně (krom ploch kuželových, válcových a koule) nejčastěji využívají rotační paraboloidy a
jednodílné hyperboloidy. Rotační paraboloid můžeme vidět např. jako odrazovou plochu
reflektorů, teleskopů, televizních antén, atd. Na obr. 19 vidíme právě parabolickou anténu.

Obr. 19

Asi nejčastější využíváme část rotačního jednodílného hyperboloidu jako plocha povrchu
chladírenských věží. Dále se využívá např. k hyperboloidním převodům mimoběžných os.
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Obr. 20, hyperboloidní převod

Obr. 21, chladírenská věž

Ve stavebnictví je také využíváno průniku dvou rotačních válců s osami kolmými a stejným
poloměrem. Vzniká tak nad čtvercovým půdorysem křížová klenba (vznik jsem popsal výše).
Oblouky křížové klenby mohou být různých tvarů např.: plný oblouk, segment, gotický oblouk,
atd. Základním tvarem je však plná křížová klenba. V místech průniku válců vznikají tzv. ostrá
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žebra, části klenby mezi žebry se nazývají prsa . Vše je patrné z obr. 21. Tlaky křížové klenby se
soustředí do žeber a z nich jsou přenášeny do rohů zaklenuté místnosti. Stačí tedy jen podepřít
klenbu v rozích sloupy a nemusíme využívat obvodových podpor.

Obr. 21

Dále využívá průniku rotačních ploch např. u okapů. Na obr. 23 vidíme okapový žlab
s kuželovým ústím do svodu.

Obr. 23
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Závěr
V této práci jsem se věnoval rotačním plochám obecným a rotačním kvadrikám. U každého
z těchto témat jsem uvedl základní pojmy. Dále jsem se věnoval jejich průnikům a problematice
vytvoření průsečných křivek a uvedl některé konstrukce. Uvedl jsem také některá využití v praxi
strojírenské či stavební. Tato práce může sloužit jako případný zdroj informací těm, kteří by se
chtěli dozvědět základní informace o rotačních plochách.
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