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Úvod

Předkládaná práce nese název Minimální plochy a jejich využití. Na počátku to-
tiž byla četba kapitoly 18, Shape Optimization Problems, v obsáhlé publikaci
[HP] o tzv. architektonické geometrii, která se snaží ukázat propojení mezi teo-
retickými matematickými koncepty a možnostmi jejich využití v reálném světě.
Část této kapitoly se také dotkla konceptu minimálních ploch s poukazem na tzv.
membránové struktury a průkopnickou práci německého architekta Freie Otta
v této oblasti. Ačkoliv propojení geometrie s praxí se věnuje spíše deskriptivní
geometrie, idea byla taková, že příkladem minimálních ploch bude možné ilustro-
vat diferenciálně geometrické pojmy na např. statických vlastnostech skutečných
ploch. Po několika konzultacích i na Fakultě architektury ČVUT jsem ovšem do-
spěl k poznání, že propast mezi pojetím minimálních ploch v matematice a ve
stavitelství je, přinejmenším pro účely takto zamýšlené bakalářské práce, nepře-
kročitelná. Sice se skutečně některé membránové konstrukce za minimální plochy
označují, ale statické, materiálové a další požadavky nakonec vedou v podstatě
k jejich negeometrickému a spíše přibližnému uchopování. Navíc chybí dostupná
teoretická literatura: Dříve bylo mnoho podobných návrhů řešeno experimen-
tálně, naopak dnes už je většina práce algoritmizována. Pokud by se tedy nemělo
zamířit do konkrétních výpočetních postupů, popis architektonického využití mi-
nimálních ploch by se smrskl na několik jen vzdáleně souvisejících obrázků.

Bylo proto nezbytné obrátit svou pozornost zpět k teoretickým aspektům.
Naštěstí, téma minimálních ploch v sobě zahrnuje širokou škálu postupů (for-
mulaci variační úlohy, charakterizaci podmínky minimality, odvození konkrétních
ploch), a tak by se v přeneseném významu názvem práce snad mohlo rozumět
využití minimálních ploch k netriviální ilustraci pojmů diferenciální geometrie,
jdoucí nad rámec základního kurzu. Za základní osnovu tomuto textu posloužil
výklad spolu se cvičeními v [AP], zvláště 12. kapitola. Protože ale představitel-
nost objektů, které jsou předmětem zájmu geometrie, a to nejenom diferenciální,
volá po hledání souvislostí, byly při zpracování práce využity i další prameny,
přinejmenším pro zjištění, zda v některém z nich není daný problém pojednán
názorněji. Pozoruhodné místo mezi nimi zaujímá už téměř stoletý soubor před-
nášek D. Hilberta Anschauliche Geometrie, vydaný později v anglickém překladu
jako [GI]. Napříč textem se tak objevují odkazy na tamní neformální, ale velmi
intuitivní diskuse představovaných pojmů.

Cílem této práce tak je podat základní výklad minimálních ploch a ukázat
některé jejich význačné příklady. První kapitola shrnuje klasické poznatky dife-
renciální geometrie, přičemž hledí spíše k jejich geometrické podstatě než k počá-
tečním technickým obtížím při jejich zápisu (otázky reparametrizace, jednozna-
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čnosti až na znaménko apod.). Pozornost je věnována Weingartenovu zobrazení,
které je klíčové pro zkoumání křivosti plochy. Následuje využití tohoto aparátu
na konkrétní úlohu popisu tzv. minimálních ploch.

Odvození podmínky minimality v Kapitole 2.1 je vedeno snahou udržet přehled-
nost postupu (tj. bez nutnosti zacházet až ke koeficientům první fundamentální
formy, jak je tomu v [AP]), ale na rozdíl od [JAT] se neomezovat pouze na normá-
lové variace, nýbrž použitím Greenovy věty dojít k témuž výsledku pro obecnou
variaci. Kapitola 2.2 shrnuje některá základní pozorování o minimálních plochách
a, v návaznosti na výklad a cvičení v [AP], je završena skoro-charakterizací mi-
nimálních ploch konformitou Gaussova zobrazení.

Třetí kapitola pak obsahuje konkrétní ukázky. Odvození rotačních minimál-
ních ploch nezačíná rovnou výpočtem jako v [AP], ale opírá se o pozorování
hlavních křivostí a podmínku minimality tak převádí do názorné geometrické
vlastnosti hledané průřezové křivky. Odvození přímkových minimálních ploch
zase využívá kolmosti asymptotických směrů, takže není třeba obecně určovat
koeficienty druhé fundamentální formy. Podle cvičení v [AP] navíc blíže před-
stavuje pojem strikční křivky. Obě části jsou doplněny o pozorování vztahu mezi
odvozenými plochami a stejnolehlostí prostoru, vůči níž je minimalita invariantní.
Závěrečná část je věnována izometrické deformaci těchto dvou ploch a z ní vy-
plývající možnosti duálně převádět jejich vlastnosti. Nad rámec cvičení v [AP] je
tento vztah dokreslen transformací rotačního pohybu tvořicí křivky ve šroubový.

Bylo by nadmíru potěšující, kdyby tento text posloužil zájemcům z řad po-
sluchačů základního kurzu diferenciální geometrie, ať už Obecné matematiky či
Učitelství, jako všestranný inspirativní úvod do oblasti minimálních ploch.

Používaná terminologie i značení odpovídá běžným standardům, snad s jedi-
nou výjimkou: Pro lepší přehlednost značím parciální derivace nejenom dolním
indexem dle proměnné (pu), ale rovněž přidávám horní čárku, jak je to jinak
běžné v Lagrangeově notaci derivace funkcí jediné proměnné (tedy p′u). Zdá se
mi, že pak už je na první pohled do textu zřejmé, jaké řády derivací kde vystu-
pují; snad toto odchýlení nebude považováno za přílišný prohřešek. Obrázky byly
vytvořeny v programech GeoGebra a Mathematica.
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Kapitola 1

Základní pojmy diferenciální
geometrie

In the animal kingdom, the rule is, eat or be eaten;
in the human kingdom, define or be defined.

Thomas Szasz

V této části zopakujeme standardní definice a základní výsledky diferenciální
geometrie křivek a ploch, které budují potřebný aparát pro diferenciální uchopení
geometrických objektů. Použitá znění vycházejí především z [AP] a [VS]. Některé
pojmy blíže okomentujeme pro zdůraznění jejich geometrických souvislostí.

1.1 Křivky

Definice 1. Parametrizovaná křivka c je hladké zobrazení c : I → R3, kde I
je otevřený interval v R. Obrazem parametrizované křivky rozumíme množinu
C = c(I). První derivaci nazýváme tečným vektorem křivky c v bodě t a značíme
ċ. Křivky, pro které platí, že ċ(t) 6= 0 pro všechna t ∈ I, nazýváme regulární.

Nebude-li řečeno jinak, budeme nadále uvažovat jen regulární křivky. Roz-
lišuje se mezi parametrizovanou křivku c (tj. zobrazením) a jejím obrazem c(I),
ačkoliv pod pojmem křivka intuitivně rozumíme právě její obraz. Důvod je ten,
že každá taková intuitivní křivka může být parametrizována nekonečně mnoha
zobrazeními; parametrizace křivky je vlastně popis geometrického objektu jakoby
pohybem bodu. Ačkoliv takový náhled je pro výpočty praktický, z geometrického
hlediska není zrovna příjemné, že co do vlastností týž objekt můžeme popsat
mnoha způsoby. Pokud nebude moci dojít k nejasnostem, budeme někdy v dalším
textu místo parametrizovaná křivka říkat prostě jen křivka. Mezi parametrizacemi
jsou ovšem některé privilegované:

Definice 2. Řekneme, že c je parametrizovaná obloukem neboli jednotkovou
rychlostí, když její tečný vektor je ve všech bodech jednotkový, tj. ‖ċ‖ = 1
pro všechna t.

Pro snadné odlišení křivek parametrizovaných obloukem od těch ostatních se
jejich derivace zpravidla označují čárkou namísto tečky a proměnná t se někdy
označuje s, čili ‖c′(s)‖ = 1.
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Tvrzení 1. Parametrizovaná křivka c : I → R3 je regulární právě tehdy, když
k ní existuje nějaká obloukem parametrizovaná křivka c̃ : J → R3 taková, že
c(I) = c̃(J).

Důkaz. Např. [VS, str. 11].

Každou regulární křivku tak můžeme parametrizovat obloukem. Nutno po-
dotknout, že k jedné křivce ovšem stále najdeme nekonečně mnoho takových pa-
rametrizací; u některých navíc není možné tuto parametrizaci početně vyjádřit.
Zaručená existence však zjednodušuje dále budovaný teoretický aparát. Jak by se
dalo čekat, ukazuje se, že geometricky podstatné vlastnosti křivek nezávisejí na
zvolené parametrizaci. Stěžejní vlastností křivky je už podle názvu její křivost:

Definice 3. Pro křivku c parametrizovanou obloukem definujeme její křivost
(též flexi) κ(s) v bodě s hodnotou ‖c′′(s)‖. Je-li κ(s) = 0, nazýváme takový bod
inflexní.

Poznámka. Ne v každém inflexním bodě ale musí docházet k inflexi ve smyslu
změny směru zakřivení, resp. z hlediska matematické analýzy k přechodu mezi
konkávní a konvexní částí funkce. Protipříkladem budiž třeba graf funkce y = x4.
I proto se někdy při vyšetřování průběhu funkce bodům, kde je druhá derivace
nulová (což odpovídá nulové křivosti), říká inflexní pouze tehdy, dochází-li v nich
skutečně k inflexi, zatímco těm, v nichž se znaménko druhé derivace nemění,
undulační (z lat. undula – vlnka).

Křivost zachycuje základní geometrickou kvalitu křivky. Tak např. platí, že ro-
vinné křivky s konstantní nenulovou křivostí jsou právě všechny kružnice a přímky
– a je pochopitelně jedno, kam je v prostoru umístíme a jak je parametrizujeme.
Křivost lze také v rozšířeném smyslu tzv. znaménkové křivosti (kde znaménko
informuje o směru zakřivení) definovat jako limitní poměr velikosti (orientova-
ného) úhlu sevřeného tečnými vektory ku vzdálenosti dvou přibližujících se bodů
křivky, blíže viz [GI, str. 175]. Lze dovodit vzorec pro výpočet křivosti, máme-li
křivku dánu jinou parametrizací než obloukem, viz např. [AP, str. 31].

Dále budeme pro křivky potřebovat následující geometricky motivované po-
jmy:

Definice 4. Nechť c je křivka parametrizovaná obloukem; označujme t(s) = c′(s)
její tečný vektor v bodě s. Pak v každém jejím neinflexním bodě s definujeme:

(i) poloměr křivosti, R(s), jako κ−1(s);
(ii) normálový vektor, n(s), jako t′(s)/‖t′(s)‖;

(iii) binormálový vektor, b(s), jako t(s)× n(s);
(iv) normálovou rovinu jako množinu c(s) + 〈{n(s),b(s)}〉;
(v) oskulační rovinu jako množinu c(s) + 〈{t(s),n(s)}〉;

(vi) střed křivosti, ς(s), jako bod c(s) +R(s)n(s);
(vii) oskulační kružnici jako kružnici se středem ς(s) a poloměrem R(s) ležící

v oskulační rovině.
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Snadno se ukáže, že i výše uvedené pojmy závisejí na volbě parametrizace
nanejvýš co do znaménka, kdy tečný a binormálový vektor mění znaménko při
změně orientace křivky, čímž můžeme rozumět jakýsi směr jejího procházení.
U křivky, již nemáme parametrizovánu obloukem, lze pro jejich výpočet snadno
odvodit příslušné vzorce. Jejich zavedení je motivováno i tím, že vzhledem ke
křivce jsou často nositeli nějaké jedinečné vlastnosti (např. oskulační kružnice
má s křivkou

”
těsnější“ dotyk než kterákoliv jiná; proto také označení oskulační).

Pro prostorové křivky má smysl zavést ještě další pojem:

Definice 5. V předchozím značení definujeme v každém neinflexním bodě křivky
torzi τ (alias druhou křivost, řidčeji kroucenost) předpisem b′ = −τn.

Snadno se ověří, že tato definice je korektní, neboť b′ je kolmý k 〈{t(s),b(s)}〉
[AP, str. 47]. Torze má opět geometrickou interpretaci jako limitní poměr úhlu se-
vřeného oskulačními rovinami ku vzdálenosti dvou přibližujících se bodů křivky;
blíže opět [GI, str. 181].

Obecně lze ukázat, že předepsání křivosti a torze, daných hladkými funkcemi
κ a τ , kde κ > 0, už určuje jednoznačně až na eukleidovskou shodnost (přímou
izometrii) obraz parametrizovaných křivek, které mají právě tuto křivost a torzi
(viz např. [AP, str. 52]), což dosvědčuje zásadní úlohu těchto veličin pro popis
geometrických kvalit křivky.

1.2 Plochy

Podobné vlastnosti jako u křivek nás zajímají u ploch, které lze považovat za jejich
jakousi dvourozměrnou analogii. Ne vždy ale lze geometrický náhled bez obtíží
zobecnit. Začneme opět technickým jazykem parametrizací:

Definice 6. Řekneme, že množina S ⊆ R3 je (hladká) plocha, když pro každý bod
s ∈ S existuje jeho okolí U , tj. otevřená U ⊆ R3, s ∈ U , a otevřená O ⊆ R2 tak,
že existuje homeomorfismus σ : O → U ∩S, který je hladkým zobrazením. Tento
homeomorfismus nazýváme mapou (nebo také parametrizací) množiny U∩S ⊆ S.
(Soubor takových map, jejichž obrazy pokrývají celou plochu S, se nazývá atlas
plochy S.)

Plochami budeme rozumět pouze hladké plochy. Opět zde řešíme zádrhel, že
stejnou plochu můžeme parametrizovat mnoha způsoby. Na rozdíl od případu
křivek však za plochu označujeme už sjednocení obrazu těch zobrazení (map),
nikoliv zobrazení samo. Obvykle postačí plochu parametrizovat jedinou mapou.
I v případě ploch má smysl definovat pojmy bez závislosti na konkrétní para-
metrizaci. Pro obecnou plochu však nemáme k dispozici něco jako parametrizaci
obloukem.

Nadále budeme studovat především lokální vlastnosti plochy, tzn. v okolí jejích
jednotlivých bodů. Pokud se neřekne jinak, budou příslušné pojmy vždy defino-
vány v obecném bodě s plochy S. Pro možnost výpočtu v daných souřadnicích
pak bude p značit její parametrizaci. Plochu lze chápat nejen jako množinu bodů
v prostoru, ale také množinu křivek (z čehož např. přímo vychází pojetí přímko-
vých ploch). Křivkou c na ploše S tak rozumíme takovou křivku, že c(I) = C ⊆ S.
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Parametrickými křivkami parametrizace p pak budeme rozumět křivky na ploše
S dané jako c(u) = p(u, v0) pro nějaké pevné v0, resp. c(v) = p(u0, v) pro pevné
u0.

Definice 7. Vektor v je tečný k ploše S v bodě s ∈ S, pokud existuje křivka c(t)
taková, že její obraz C ⊆ S, a pro nějaké t0 takové, že c(t0) = s, je ċ(t0) = v.
Tečný prostor k S v bodě s, TsS, je množina všech takových vektorů.

Tvrzení 2. V libovolném bodě s ∈ S je TsS dvourozměrným vektorovým podpro-
storem prostoru R3. Je-li S parametrizována mapou p, pak TsS = 〈{p′u(u0, v0),
p′v(u0, v0)}〉 pro s = p(u0, v0).

Důkaz. Např. [VS, s. 29].

Definice 8. Buď p parametrizace plochy S. Pak v libovolném jejím bodě s defi-
nujeme (jednotkový) normálový vektor, Ns, tak, že

Ns =
(p′u × p′v)

‖p′u × p′v‖
.

Normálový vektor plochy až na volbu znaménka nezávisí na její parametrizaci,
blíže [AP, str. 89].

Jelikož je plocha lokálně homeomorfní s rovinou, rádi bychom na ní snadno
měřili vzdálenosti, určovali úhly a počítali plošný obsah, a to i pomocí křivek
na ploše v dané parametrizaci:

Definice 9. První fundamentální forma plochy S v jejím bodě s je restrikce
kanonického skalárního součinu v R3 na tečný prostor, tj. zobrazení 〈 , 〉s,S :
TsS × TsS → R, které (v, w) 7→ v · w. Je-li z kontextu jasné v jakém bodě pro
jakou plochu, budeme je značit I.

Při dané parametrizaci můžeme vyjádřit první fundamentální formu vůči bázi
B = {p′u,p′v} prostoru TsS ve tvaru

[I]B =

(
p′u · p′u p′u · p′v
p′v · p′u p′v · p′v

)
=

(
E F
F G

)
.

Výrazu Edu2 + 2Fdudv +Gdv2 se říká první fundamentální forma plochy odpo-
vídající parametrizaci p.

Je-li C křivka na ploše S, pak v konkrétní parametrizaci c(t) = p(u(t), v(t))

můžeme její délku pro t ∈ (α, β) vypočítat přímo z mapy jako
∫ β
α

√
I(ċ(t), ċ(t)) dt,

tj.
∫ β
α

√
(u̇, v̇)[I]B(u̇, v̇)T dt.

Zbývá umět měřit nejen křivky na ploše, ale i plochu samu. Proto zavádíme
obdobu pojmu obsahu v rovině:

Definice 10. Velikost části plochy p(R) ⊆ S v dané parametrizaci p : U → R3,
kde R ⊆ U , definujeme hodnotou

Ap(R) =

∫
R

‖p′u × p′v‖ dudv =

∫
R

√
det[I]B dudv.
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Poslední rovnost plyne použitím tzv. Binetovy-Cauchyovy identity na vekto-
rech, dle níž (a× b) · (c× d) = (a · c)(b · d)− (a · d)(b · c).

Ukáže se, že velikost plochy nezávisí na parametrizaci ([VS, str. 46]). To lze
nahlédnout tak, že tečná rovina v daném bodě zůstává při všech parametrizacích
stejná a determinant je funkce invariantní vůči volbě báze. Můžeme proto na
příslušné ploše S zavést tzv. element plochy dS bez ohledu na její parametrizaci
a nadále psát A =

∫
S 1 dS.

Podobně jako u křivek můžeme měřit jejich velikosti ve smyslu délky, do-
stáváme nástroj k měření velikosti ploch ve smyslu obsahu. Dále bychom rádi
popsali, jak je plocha v nějakém bodě zakřivena. Klíčem k tomu je opět sledovat
změnu normály, což se odráží v následující konstrukci:

Definice 11. Buď S plocha a S2 jednotková sféra. Zobrazení GS : S → S2, které
s 7→ Ns, nazýváme Gaussovo. Míra změny normály Ns je zřejmě měřena derivací
tohoto zobrazení, tj. zobrazením DsG : TsS → TG(s)S2; ovšem TG(s)S2 ≡ TsS.
Na TsS tedy definujme Weingartenovo zobrazení Ws : TsS → TsS předpisem
Ws = −DsG. (Znaménko minus je konvence.) Dále definujeme druhou fundamen-
tální formu plochy S v jejím bodě s jako zobrazení 〈〈 , 〉〉s,S : TsS × TsS → R,
které (v,w) 7→ 〈Ws(v),w〉. Je-li z kontextu jasné v jakém bodě pro jakou plochu,
značíme je II, a je tedy II(v,w) = I(W(v),w).

Druhá fundamentální forma je symetrické bilineární zobrazení, což je ekviva-
lentní tomu, že Weingartenovo zobrazení je lineární a samosdružené (self-adjoint),
tj. 〈Ws(v),w〉 = 〈v,Ws(w)〉; viz např. [VS, str. 36].

Při dané parametrizaci s jednotkovou normálou N můžeme vyjádřit druhou
fundamentální formu vůči bázi B = {p′u,p′v} prostoru TsS ve tvaru

[II]B =

(
N · p′′uu N · p′′uv
N · p′′vu N · p′′vv

)
=

(
L M
M N

)
.

Výrazu Ldu2 +2Mdudv+Ndv2 se říká druhá fundamentální forma plochy odpo-
vídající parametrizaci p. Z definic také plyne, že je-li [W ]B matice Weingartenova
zobrazení vůči bázi B, pak [II]B = [I]B · [W ]B.

Pomocí tohoto aparátu nyní můžeme ploše v každém bodě přiřadit veličiny
vyjadřující její křivost:

Definice 12. V každém bodě s plochy S definujeme Gaussovu křivost, K, hod-
notou K(s) = det(Ws) a střední křivost, H, hodnotou H(s) = 1

2
tr(Ws).

Weingartenovo zobrazení zřejmě závisí na vybrané parametrizaci jen co do
znaménka podle orientace příslušné normály N, a tedy Gaussova křivost na pa-
rametrizaci nezávisí vůbec a střední křivost opět až na znaménko.

Dále chceme popsat vztah mezi křivostí plochy a křivostí křivek na této ploše.
Nechť c je křivka na ploše parametrizovaná obloukem, což znamená, že c′ je
jednotkový tečný vektor k ploše. Je tedy kolmý k jednotkové normále N plochy
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a můžeme zvolit ortonormální bázi {c′,N,N × c′}. Protože c′′ je kolmý k c′,
můžeme v každém bodě hledat jeho rozklad do této lokální báze, tj.

c′′ = κnN + κg(N× c′).

Definice 13. Nechť c je křivka na ploše parametrizovaná obloukem. Číslo κn
nazýváme normálovou křivostí a číslo κg geodetickou křivostí křivky c.

Tyto hodnoty jsou opět dobře definovány až na znaménko, které závisí na
volbě orientace jednotkové normály plochy. Můžeme je spočítat nezávisle na pa-
rametrizaci plochy S, stačí, máme-li dánu její jednotkovou normálu N.

Tvrzení 3. Platí, že

κn = c′′ ·N = κ cosψ,

κg = c′′ · (N× c′) = ±κ sinψ,

κ2 = κ2
n + κ2

g,

kde κ je křivost křivky a ψ úhel sevřený normálou N plochy a hlavní normálou n
křivky.

Důkaz. (Podle tvrzení 7.3.2 v [AP].) Víme, že c′′ = κn. Rovnosti obdržíme pře-
násobením rozkladu c′ do ortonormální báze vektorem N, resp. n ·N díky tomu,
že n, N a N× c′ jsou jednotkové vektory a cosψ = n ·N.

Křivost křivky na ploše tedy snadno rozložíme do její normálové a geode-
tické složky. Normálovou křivost také můžeme rovnou vypočítat pomocí druhé
fundamentální formy plochy:

Tvrzení 4. Nechť c je křivka na ploše parametrizovaná obloukem. Pak κn =
II(c′, c′).

Důkaz. (Podle tvrzení 7.3.3 v [AP].) Víme, že c′ je tečný vektor k ploše, a je-
li N normála plochy v bodech této křivky, tak N · c′ = 0. Derivováním podle
parametru s křivky je proto N′ ·c′+N ·c′′ = 0, čili dle Tvrzení 3 je κn = −N′ ·c′.
Zároveň však

II(c′, c′) = 〈W(c′), c′〉 = −N′ · c′,

neboť W(c′(s)) = − d
ds
G(c(s)) = −N′(s), čímž dostáváme kýženou rovnost.

To také znamená, že dvě křivky na ploše, které se v daném bodě dotýkají,
tj. sdílejí tentýž tečný vektor, mají stejnou normálovou křivost. Můžeme tak rov-
nou pro plochu S určovat v každém jejím bodě normálovou křivost v tečném
směru w; skutečně ve směru, neboť II(w,w) = II(−w,−w), kde 0 6= w ∈ TsS.

Je proto užitečné sledovat, jakých hodnot nabývá normálová křivost podle
zvoleného směru. Klíčovou roli zde hraje fakt, že Weingartenovo zobrazení je
lineární a samosdružené. Pak totiž existuje ortonormální báze příslušného tečného
prostoru, která sestává z vlastních vektorů tohoto zobrazení ([AP, str. 187]),
neboli existují čísla κ1 a κ2 a vektory t1, t2 ∈ TsS takové, žeW(ti) = κi a 〈ti, tj〉 =
δij pro i, j = 1, 2. Přitom κi jsou hodnoty normálové křivosti ve směrech ti, neboť
κn(ti) = 〈W(ti), ti〉 = 〈κiti, ti〉 = κi.
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Definice 14. Vlastní čísla κi Weingartenova zobrazení označujeme jako hlavní
křivosti plochy S v daném bodě a jim příslušné vlastní vektory ti jako hlavní
vektory.

Hlavní křivosti jsou tedy opět určeny jednoznačně až na znaménko. Eulerova
věta ukazuje, jak pomocí nich určit normálovou křivost v libovolném směru:

Tvrzení 5. (Euler, 1760, Recherches sur la courbure des surfaces.)
Nechť w ∈ TsS a κ1, κ2 jsou hlavní křivosti v bodě s s hlavními vektory t1, t2.
Označme θ orientovaný úhel od t1 k w. Pak κn(w) = κ1 cos2 θ + κ2 sin2 θ.

Důkaz. (Podle tvrzení 8.2.4, [AP].) Podle konstrukce Definice 14 bez újmy na
obecnosti předpokládejme, že ‖w‖ = 1 a orientovaný úhel od t1 k t2 je roven
π/2. Vektor w tak lze rozložit do tvaru cos θ t1 + sin θ t2, a tedy

κn(w) = II(w,w) = cos2 θ II(t1, t1) + 2 cos θ sin θ II(t1, t2) + sin2 θ II(t2, t2).

Ovšem, II(ti, tj) = κi〈ti, tj〉, což je rovno κi pro i = j, jinak 0.

Z Eulerovy věty tedy také vidíme, že hlavní křivosti jsou extremálními hod-
notami normálové křivosti. Jak vyplývá z konstrukcí Definice 11 a Definice 14,
v konkrétní parametrizaci je můžeme spočítat rovnou jako vlastní čísla matice
[I]−1
B [II]B. Od hlavních křivostí také vede přímočará cesta ke Gaussově a střední

křivosti, neboť vyjádříme-liW vůči bázi tečného prostoru dané hlavními vektory,
tak zřejmě

K = κ1κ2 a H =
κ1 + κ2

2
.

Hodnoty hlavních křivostí nám tak poskytují plnou informaci o tvaru plo-
chy poblíž daného bodu a střední křivost H skutečně odpovídá střední hodnotě
normálových křivostí v daném bodě. Vybaveni tímto aparátem, můžeme nyní
klasifikovat body plochy a sledovat některé význačné křivky v návaznosti na ge-
ometrický náhled.

Definice 15. Bod s plochy S nazýváme:

(i) eliptický, když K(s) > 0;
(ii) parabolický, když K(s) = 0;

(iii) hyperbolický, když K(s) < 0.

Speciálně, bod nazýváme kruhový (umbilical, od umbilicus – pupek), když κ1 =
κ2. V takovém bodě jsou zřejmě všechny směry hlavní a příslušné Weingarte-
novo zobrazení je tak κ-násobkem zobrazení identického. Ještě speciálněji, bod
nazýváme planární, když κ1 = κ2 = 0.

Definice 16. Křivku c na ploše S nazveme:

(i) hlavní, když v každém bodě je její normálová křivost hlavní křivostí;
(ii) asymptotickou, když v každém bodě je její normálová křivost nulová;

(iii) geodetikou, když v každém bodě je její geodetická křivost nulová.

Kombinací uvedených vlastností lze dále zkoumat vztah plochy a křivek na
ploše; zřejmě např. geodetika, která je zároveň asymptotickou křivkou, je právě
přímka. Ale nyní už přejděme k využití zavedených pojmů pro řešení konkrétní
úlohy.
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Kapitola 2

Minimální plochy

2.1 Odvození minimální plochy

V předchozí části jsme sestrojili základní aparát diferenciální geometrie křivek
a ploch, který elegantně umožňuje měřit tyto objekty i popisovat jejich tvary.
Nyní můžeme hledat souvislosti mezi těmito vlastnostmi. Položme si otázku: Jak
vypadá plocha, která lokálně minimalizuje svoji velikost? Řečeno přesněji, pro
danou uzavřenou křivku hledáme mezi všemi plochami, které tuto křivku obsa-
hují, takovou, že velikost plochy ohraničená touto křivkou bude minimální v tom
smyslu, že každá infinitesimální změna takové plochy už její velikost nezmenší.
Můžeme to chápat jako analogii dvou otázek: Jednak jako zobecnění otázky, jak
vypadá taková plocha, je-li daná uzavřená křivka rovinná, jednak, o dimenzi níž,
jak vypadá křivka o minimální délce spojující dané dva body roviny. Ačkoliv na
tyto otázky je odpověď triviální, řešení námi položeného obdobného problému už
na první pohled zřejmé není. (Ke druhé otázce se nabízí ještě jedna analogie: Jak
vypadá křivka o minimální délce mezi dvěma body ležící na dané ploše? To také
není triviální problém a úzce souvisí s geodetickými křivkami.)

Výhodou i obtíží takové obecné úlohy je to, že si můžeme vybrat z mnoha mož-
ností, jak ji přesně matematicky formulovat, abychom nakonec dospěli k témuž
geometricky nahlédnutelnému řešení. Zřejmě bude nevyhnutelné uchopit plochu
S skrze nějakou její parametrizaci p, byť pochopitelně předpokládáme, že vý-
sledná vlastnost bude na parametrizaci nezávislá. Odvození v [JO, str. 67–69]
navíc uvažuje parametrizaci plochy jako grafu funkce (tzv. Mongeovu parame-
trizaci), tj. p(u, v) = (u, v, f(u, v)). To sice odpovídá původní formulaci úlohy
z 18. století a zjednodušuje některé výpočty, ale mlčky předpokládá, že každou
plochu lze takto alespoň lokálně parametrizovat. Přidržíme se proto obecné para-
metrizace. Další konstrukce budou sledovat odvození v [JAT, str. 156 an.] a [AP,
str. 305 an.].

Jak tedy vystihnout onu infinitesimální změnu plochy? Označme p(u, v) =
p0(u, v) námi hledanou minimální plochu (její parametrizaci) a U ⊆ R2 buď
definiční obor pro (u, v). Variací této plochy s parametrem t pak budeme rozumět
plochu pt(u, v), kde (t, u, v) 7→ pt(u, v) je hladké zobrazení z (−ε, ε) × U do
R3.1 Takto obecně můžeme kolem naší plochy rozprostřít plochy infinitesimálně
odlišné.
1Pozor! V [AP] se variací plochy rozumí až derivace pt(u, v) podle parametru t v bodě 0.
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Nyní je třeba upřesnit pojem uvažované fixní křivky. Přizpůsobíme Definici 1
našim účelům:

Definice 17. Řekneme, že π(I) je jednoduchá uzavřená rovinná křivka, když I je
uzavřený interval 〈a, b〉 a π : I → R2 je hladké zobrazení, které je navíc prosté
na (a, b) a π(a) = π(b).

Podle známé Jordanovy věty o kružnici taková křivka rozděluje R2 na dvě
komponenty souvislosti, z nichž ta omezená se nazývá vnitřek křivky π a značí se
int(π).

Tuto křivku nyní přetáhneme do R3, abychom jí mohli prokládat uvažované
plochy. V řeči parametrizace tedy buď π nějaká jednoduchá uzavřená rovinná
křivka obsažená, včetně int(π), v U . Chceme, aby křivka c = pt ◦π na plochách
St parametrizovaných pomocí pt byla fixní pro všechna t; to znamená, že variace
plochy p podél c musí být nulová, neboli pt(u, v) = p0(u, v) pro všechna (u, v)
v obrazu křivky π. Velikost plochy St ohraničené touto křivkou, v závislosti na
t, spočteme podle Definice 10 jako

A(t) =

∫
int(π)

1 dSt. (2.1)

Nutnou podmínkou pro to, aby se tato velikost minimalizovala v 0, je zřejmě
Ȧ(0) = 0.

Jelikož nás stejně zajímá jen změna plochy p, konkretizujme ještě pojem va-
riace následovně:

Definice 18. Nechť p = p0 je parametrizace plochy S = S0. Pak její obecnou
variací budeme rozumět parametrizace ploch St

pt(u, v) = p(u, v) + td(u, v),

kde t ∈ (−ε, ε) pro nějaké ε > 0 a d : U → R3 je hladké zobrazení, které každému
bodu plochy udává směr a velikost jeho změny. Speciálně, normálovou variací
rozumíme parametrizace ploch St

pt(u, v) = p(u, v) + tα(u, v)N(u, v),

kde N je jednotková normála plochy S a α hladká funkce z U do R.

Nutno poznamenat, že vždy dokážeme najít dostatečně malé ε tak, aby pro
všechna t ∈ (−ε, ε) byla pt skutečně parametrizací nějaké plochy St. Na zobrazení
d, resp. funkci α pak můžeme klást ještě další podmínky, což využijeme právě
v naší úloze. Pro přehlednost postupu budeme nejprve uvažovat pouze normálové
variace. V následné poznámce pak ukážeme, že jsme se tím nikterak neomezili,
neboť změna A(t) vskutku závisí pouze na normálové složce variace. Výpočet
Ȧ(0) už zformulujme jako větu:

VĚTA 6. Nechť p(u, v) : U → R3 je plocha a π jednoduchá uzavřená rovinná
křivka obsažená, včetně int(π), v U . Nechť pt(u, v) je normálová variace p(u, v)
taková, že α(u, v) = 0 na obrazu křivky π. Pak v předchozí notaci platí, že

Ȧ(0) = −2

∫
int(π)

Hα dS,

kde H je střední křivost plochy S. Je-li tedy S plocha, která minimalizuje svoji
velikost, pak její střední křivost je konstantně nulová.
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Důkaz. Použitím Definice 8 můžeme element plochy ekvivalentně vyjádřit jako

dS =
√

det[I]B = ‖p′u × p′v‖ = (p′u × p′v) ·N = det(p′u,p
′
v,N),

což je výraz, s nímž se nám bude snáze pracovat. Následně pomocí záměny inte-
grálu a derivace podle parametru v (2.1) tak je

Ȧ(t) =

∫
int(π)

∂

∂t
det

p′u(t)
p′v(t)
N(t)

 dudv, . (2.2)

kde p′u(t),p
′
v(t),N(t) označují příslušné vektory plochy pt. Spočtěme nyní

vnitřek integrálu vyhodnocený v t = 0:

∂

∂t

∣∣∣∣
t=0

det

p′u(t)
p′v(t)
N(t)

 = det

∂p′
u

∂t
|t=0

p′v
N

+ det

 p′u
∂p′

v

∂t
|t=0

N

+ det

 p′u
p′v

∂N
∂t
|t=0

 (2.3)

Jelikož ‖N(t)‖ = 1 pro všechna t, je Ṅ(t) ⊥ N(t), tedy Ṅ(t) ∈ 〈{p′u(t),p′v(t)}〉.
Třetí člen výrazu (2.3) proto bude nulový.
Dále, derivace variace pt podle proměnné u či v je dle Leibnizova pravidla

p′i + t(α′iN + αN′i), i = u, v,

a tedy ∂p′
i

∂t
|t=0 = α′iN + αN′i. Ovšem derivaci normály podle proměnné u či v

umíme vyjádřit pomocí Weingartenova zobrazení, kdy

N′i = G(p)′i = Dp′
i
G = −W(p′i),

kde Dp′
i
G značí derivaci Gaussova zobrazení ve směru p′i. Weingartenovo zob-

razení zapíšeme vůči bázi B = {p′u,p′v} maticí ([W ]B)ij = wij, i, j = 1, 2, tedy
−W(p′i) = −(w1ip

′
u + w2ip

′
v). Po úpravách a dosazení je tak výraz (2.3) tvaru

det

α′uN− α(w11p
′
u + w21p

′
v)

p′v
N

+ det

 p′u
α′vN− α(w12p

′
u + w22p

′
v)

N

 =

= −α(w11 + w22) det

p′u
p′v
N

 , (2.4)

neboť determinant je v daném řádku vůči součtu i skalárnímu násobku distri-
butivní a determinant matice o dvou řádcích stejných je roven nule. Protože
w11 + w22 = trW = 2H, dosazením do (2.2) skutečně dostáváme, že Ȧ(0) =
−2
∫

int(π)
Hα dS.

Pokud má funkce A(t) nabývat svého minima pro t = 0, musí nutně být
Ȧ(0) = 0. Protože α(u, v) může na int(π) nabývat libovolných hodnot, integrál
se bude pro všechny takové α nulovat právě tehdy, bude-li integrand identicky
roven nule, tj. bude-li H(u, v) = 0 pro všechna (u, v) ∈ int(π).
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Poznámka 7. Pro znění předchozí věty jsme se omezili pouze na normálové
variace. Co se ale změní, budeme-li podle Definice 18 uvažovat obecnou vari-
aci? Rozložme si vektorové zobrazení d v každém bodě (u, v) do (lokální) báze
{p′u,p′v,N}, tj. d = αN+βp′u+γp′v, přičemž α, β i γ jsou hladké funkce a nulové
podél obrazu křivky π.

Představme si, že α je rovna nule všude. Pak se zřejmě bude ona infinitesi-
mální změna odehrávat jen v příslušných tečných rovinách; jako by naše plocha S
infinitesimálně

”
klouzala“ (slide, [AP, str. 311]) podél sebe sama, což by nemělo

změnit její tvar a tedy ani velikost. Na základě této intuice bychom mohli usou-
dit, že složky βp′u a γp′v nemají na výsledek žádný vliv a dále se skutečně stačí
zabývat pouze normálovými variacemi. Takové náhledy však mohou být i v tak
představitelné disciplíně, jakou je diferenciální geometrie křivek a ploch, zrádné;
z průběhu výpočtu není nijak zřejmé, že by taková variace nemohla výsledek
ovlivnit.

Předpokládejme tedy obecnou variaci a sledujme jednotlivé kroky důkazu.
Derivaci variace podle proměnné u či v nyní dostaneme v rozšířeném tvaru

p′i + t(α′iN + αN′i + β′ip
′
u + βp′′ui + γ′ip

′
v + γp′′vi).

Výraz (2.3) je tak roven součtu

det

α′uN + αN′u + β′up
′
u + βp′′uu + γ′up

′
v + γp′′vu

p′v
N

+

+ det

 p′u
α′vN + αN′v + β′vp

′
u + βp′′uv + γ′vp

′
v + γp′′vv

N

 ,

přičemž opět můžeme využívat (řádkové) distributivity vůči sčítání i násobení
skalárem. První dva členy z každého determinantu jsme zpracovávali v původním
důkazu a jejich součet zůstává roven výrazu (2.4). Pátý člen prvého a třetí člen
druhého ničím nepřispějí, neboť jsou násobkem jiného řádku determinantu. A co
se zbývajícími šesti? Šťastnou náhodou je jejich součet roven výrazu

[β det(p′u,p
′
v,N)]

′
u + [γ det(p′u,p

′
v,N)]′v,

což se snadno ověří přímým výpočtem (po zderivování dostaneme dvě čtveřice
determinantů, ovšem poslední z každé čtveřice bude nulový; ostatní už přímo od-
povídají oněm šesti). Tudíž, abychom potvrdili, že můžeme bez újmy na obecnosti
uvažovat pouze normálové variace, stačí už jen ukázat, že∫

int(π)

{[β det(p′u,p
′
v,N)]′u + [γ det(p′u,p

′
v,N)]′v} dudv = 0.

To ovšem vskutku platí díky známé Greenově větě, neboť ta převede integrál
z levé strany na integrál podél křivky π a∫

π

{−γ det(p′u,p
′
v,N) du+ β det(p′u,p

′
v,N) dv} = 0,

jelikož β i γ jsou nulové podél celé π.
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Je pozoruhodné, jak původně globální formulace tzv. variační úlohy vyústila
ve specifickou lokální vlastnost plochy. Pro bližší úvahy o propojenosti variačního
počtu a diferenciální geometrie viz např. neformální diskusi v [GI], s. 190. Z výše
uvedeného pak vychází klasická definice:

Definice 19. (Podmínka minimality.)
Plochu nazveme minimální, když v každém jejím bodě je střední křivost nulová.

V následující části budeme zkoumat některé význačné vlastnosti takových
ploch. Kostrou tohoto zkoumání bude vypracování cvičení uvedených v [AP],
konkrétně cvičení 8.1.5, 8.1.6 a dále několika cvičení z kapitoly o minimálních
plochách.

2.2 Vlastnosti minimálních ploch

Co všechno tedy podmínka H = 0 obnáší? Nejprve uvedeme několik základních
pozorování:

Tvrzení 8. (Charakterizace minimálních ploch.) Nechť S je plocha. Pak násle-
dující podmínky jsou ekvivalentní:

(i) S je minimální;

(ii) v každém bodě s ∈ S jsou hlavní křivosti opačné, tj. κ1 = −κ2;

(iii) v každém bodě s ∈ S jsou normálové křivosti v libovolných dvou kolmých
směrech opačné;

(iv) v každém bodě s ∈ S existují dva na sebe kolmé tečné vektory (směry)
w1 a w2 takové, že jejich normálové křivosti jsou opačné.

Důkaz. Ekvivalence podmínek je důsledkem Eulerovy věty, Tvrzení 5:
(i)⇔ (ii) z definice střední křivosti a podmínky H = 0;
(ii) ⇒ (iii): κn = κ1 cos2 θ + κ2 sin2 θ = κ1(cos2 θ − sin2 θ) = κ1 cos 2θ. Pro dva
na sebe kolmé směry je přitom cos 2(θ + π/2) = − cos 2θ;
(iii)⇒ (iv): pokud pro všechny, tak jistě takové dva existují;
(iv) ⇒ (i): nechť tedy κn(w1) = −κn(w2). Nechť κn(ti) = κi jako v Definici 14
a označme θ orientovaný úhel od t1 k w1. Pak

κ = κn(w1) = κ1 cos2 θ + κ2 sin2 θ,

−κ = κn(w2) = κ1 cos2(θ + π/2) + κ2 sin2(θ + π/2) = κ1 sin2 θ + κ2 cos2 θ.

Sečtením obou rovností dostáváme 0 = κ1(cos2θ + sin2 θ) + κ2(cos2θ + sin2 θ) =
κ1 + κ2, čili H = 0.

Důsledek 9. Na minimálních plochách leží pravoúhlá soustava asymptotických
křivek, která se protíná se soustavou hlavních křivek pod úhlem π/4.

Důkaz. Ve značení předchozího důkazu je κn(w) = κ1 cos 2θ. Pak tedy pro κ1 6= 0
je κn(w) = 0 ⇔ θ ∈ {π

4
, 3π

4
}, a tedy tečné vektory w1,w2 příslušné asymptotic-

kým křivkám, splňující tuto rovnost, svírají navzájem pravý úhel, přičemž s hlav-
ními vektory svírají právě úhel θ. Pro κ1 = 0 je podmínka splněna triviálně.
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Stačí tedy najít libovolné dva kolmé směry s opačnými normálovými křivostmi,
a víme, že daný bod splňuje podmínku minimality. Přímým důsledkem definice je
také to, že všechny body minimální plochy jsou buď hyperbolické, nebo planární.
Právě tyto vlastnosti se ukazují jako staticky dobře využitelné pro stavební praxi,
jak uvádí [HP, str. 648]. Následuje pozorování, jak snadno z minimální plochy
vytvořit jinou:

Tvrzení 10. Shodnost i stejnolehlost (dilatation) R3 zachovávají minimalitu plo-
chy.

Důkaz. Shodnost R3 zřejmě zachovává Weingartenovo zobrazení, neboť nanejvýš
otáčí obraz příslušného Gaussova zobrazení na sféře o konstantu, což na jeho
derivaci nemá vliv. Stejnolehlostí (se středem v počátku) rozumíme zobrazení
Θ : R3 → R3, které (x, y, z) 7→ (ax, ay, az), kde a je libovolná nenulová konstanta.
V parametrizaci p je tedy Θ(p) = ap, a fundamentální formy jsou proto vzhledem
k původním ve tvaru IΘ(p) = a2 Ip a IIΘ(p) = a IIp. Jelikož podle Definice 11
[W ]B = [I]−1

B ·[II]B vůči nějaké bázi B, jeWΘ(p) = a−1Wp, a tedy i HΘ(p) = a−1Hp,
což je rovno nule pro minimální plochy.

Dále bude užitečné zavést zobrazení mezi plochami a vymezit některá spe-
ciální, abychom mohli porovnávat vlastnosti více ploch, případně zjišťovat, jaké
všechny vlastnosti dané zobrazení zachovává; s jedním konkrétním zobrazením
jsme se už setkali, a to když jsme zavedli Gaussovo zobrazení libovolné plochy na
sféru. Následující definice budou opět vycházet z [AP] a [VS].

Definice 20. Zobrazení ploch f : S1 → S2 se nazývá hladké, když pro každé dvě
parametrizace pi : Ui → Si, i = 1, 2, je zobrazení p−1

2 ◦f ◦p1 hladkým zobrazením
otevřených množin v R2. Speciálně, f je difeomorfismus mezi S1 a S2, když f je
bijekce a f i f−1 jsou hladká zobrazení na svých definičních oborech.
Zobrazení f : S1 → S2 nazveme lokální difeomorfismus, když pro každý bod
s ∈ S1 existuje otevřená množina O ⊆ S1, s ∈ O, taková, že f(O) je otevřená
podmnožina S2 a f |O : O → f(O) je difeomorfimus.

Definice 21. Řekneme, že hladké zobrazení ploch f : S1 → S2 je:

(i) lokální izometrie, když zobrazuje každou křivku na křivku téže délky (tj. za-
chovává délky křivek);

(ii) konformní (též úhlojevné), když zachovává úhly mezi křivkami;
(iii) rovnoploché (též plochojevné, equiareal), když zachovává velikosti ploch.

Takto můžeme hledat jisté geometrické příbuznosti mezi různými plochami.
Tyto popisy se náležitě převedou do řeči parametrizací a první fundamentální
formy:

Tvrzení 11. Nechť f : S1 → S2 je lokální difeomorfismus ploch, přičemž p je
mapa S1 s první fundamentální formou I a f ◦p je mapa S2 s první fundamentální
formou Ĩ. Pak

(i) f je lokální izometrie ⇔ pro každou p je Ĩ = I;

(ii) f je konformní ⇔ pro každou p je Ĩ = λI, kde λ : S1 → R je hladká funkce;
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(iii) f je rovnoploché ⇔ pro každou p je det(Ĩ) = det(I), neboli pro elementy
plochy dS2 = dS1.

Důkaz. Např. [AP, str. 128, str. 134 a str. 142].

(To také poskytuje náhled na hierarchii jednotlivých vlastností, kdy se nechá
ukázat, že (i) ⇔ (ii) ∧ (iii).)

Ačkoliv Gaussovu křivost lze v důsledku Eulerovy věty (Tvrzení 5) přímočaře
určit hodnotami hlavních křivostí, ukazuje se, že ve skutečnosti závisí pouze na
první fundamentální formě plochy, což Carl Friedrich Gauss formuloval v podobě
tzv. Theorematu Egregium:

Tvrzení 12. (Gauss, 1827, Disquisitiones generales circa superficies curvas.)
Si superficies curva in quamcunque aliam superficiem explicatur, mensura cur-
vaturae in singulis punctis invariata manet.
(Neboli naší terminologií: Lokální izometrie zachovávají Gaussovu křivost.)

Důkaz. Zpravidla se přímo ukáže, jak spočítat K přímo pomocí koeficientů první
fundamentální formy a jejich derivací, což není úplně přímočaré, a tak i [AP]
a [VS] to dokazují pouze pro speciální případ; ostatní vyplývá z Tvrzení 11.

Tuto vlastnost využijeme později. Avšak pro střední křivost něco takového
neplatí: jednoduchým protipříkladem je lokální izometrie roviny a válcové plochy.
Proto se také někdy říká, že Gaussova křivost je vnitřní (intrinsic) vlastností
plochy, zatímco střední křivost vnější (extrinsic).

Ačkoliv jen malá skupina ploch je lokálně izometrická s rovinou, ukazuje se, že
pro každou plochu lze najít atlas sestávající z parametrizací, které jsou s rovinou
konformní; tato konstrukce je však podle [AP, str. 138] poměrně obtížná. Takové
konformní parametrizaci se také říká parametrizace izotermálními souřadnicemi,
neboť souvisí s Laplaceovou rovnicí; blíže viz [AF, str. 53 an.]. U minimálních
ploch je ovšem postup nalezení této parametrizace výrazně přímočařejší a v jistém
smyslu pro ně také charakteristický.

Nejprve pro ně dokážeme konformitu Gaussova zobrazení. Protože stereogra-
fická projekce sféry na rovinu je také konformní, složením těchto dvou zobrazení
dostaneme konformní zobrazení minimální plochy do roviny. Konformní parame-
trizace minimální plochy pak bude inverzí tohoto zobrazení.

Začněme obecným pozorováním o vztahu křivostí a Weingartenova zobrazení
W ; nechť nadále I značí identické zobrazení:

Lemma 13. Platí, že W2 − 2HW +K I = 0.

Důkaz. (Cvičení 8.1.6 v [AP].) Levá strana je z definice rovna W2 − tr(W)W +
det(W) I. Z lineární algebry je ale podle Cayleyovy–Hamiltonovy věty čtvercová
matice nad komutativním okruhem vždy kořenem svého charakteristického poly-
nomu; ten je zřejmě pro dvourozměrnou matici A = aij právě tvaru x2− x(a11 +
a22) + a11a22 − a12a21 = x2 − x tr(A) + det(A).

Tvrzení 14. Nechť S je minimální plocha, která neobsahuje planární body. Pak
Gaussovo zobrazení G z S do S2 je konformní.
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Důkaz. (Podle tvrzení 12.3.1 v [AP].) Nejprve ověříme, že G je lokální difeomorfis-
mus. V konkrétní parametrizaci p totiž platí, že N′u×N′v = K(p′u×p′v). Protože
K je hladká funkce, tak je-li nenulová v nějakém bodě s, je nenulová i na nějakém
jeho okolí O, a z regularity parametrizace p přes výše uvedenou rovnost vyplývá
i regularita Gaussova zobrazení přinejmenším na O.

(Podle věty 12.3.2 v [AP].) V každém bodě s ∈ S nyní hledáme nenulové
λ = λ(s) takové, aby 〈 , 〉s,S = λ〈 , 〉G(s),S2 . Jak vypadá první fundamentální
forma takto daná na sféře? Pro libovolné v,w ∈ TsS je

〈v,w〉G(s),S2 = 〈DsG(v), DsG(w)〉 = 〈−W(v),−W(w)〉 = 〈W2(v),w),

neboť Weingartenovo zobrazení je samosdružené. Užitím Lemmatu 13 však pro
minimální plochy dostávámeW2 = −KI, a tedy λ = −K je ona hledaná nenulová
funkce na S.

Implikaci ale dokonce můžeme téměř obrátit:

Tvrzení 15. Nechť S je souvislá plocha, jejíž Gaussovo zobrazení je konformní.
Pak S je minimální plocha, nebo část sféry.

Důkaz. (Cvičení 12.3.1 v [AP].) Pokud S je minimální plocha, není co dokazovat.
Nechť tedy S není minimální plocha, tj. existuje bod s ∈ S takový, že H(s) 6= 0.
Z důkazu předchozího tvrzení vyplývá, že konformita Gaussova zobrazení zna-
mená W2 = λ I pro nějaké nenulové λ. Pak podle Lemmatu 13 je W = λ+K

2H
I,

takže i zobrazení W je pouze násobkem identického zobrazení, a proto bod s je
kruhový.

Ze spojitosti střední křivosti plyne, že existuje okolí O ⊆ S, na němž je
střední křivost nenulová. Stejným postupem tak jsou i všechny body O kruhové.
V takovém případě je ovšem množina O částí sféry nebo roviny; v našem případě
sféry, neboť H 6= 0. Jednoduchým argumentem nyní rozšíříme tuto vlastnost O
na celou S: Na sféře je zřejmě Gaussova i střední křivost konstantní. Označme
tedy Sµ = {s ∈ S : H(s) = µ}, kde µ je onou konstantní střední křivostí. Pak
Sµ je dle předchozích úvah o O otevřená, ale zároveň je i uzavřená jakožto vzor
uzavřené množiny při spojitém zobrazení. Jelikož S je souvislá, nutně Sµ = S,
a celá plocha tak je částí sféry.

Z dosavadních úvah jsme vyloučili planární body na minimální ploše. Pokud
dovolíme v definici konformního zobrazení i zobrazení degenerované, tj. nulový
násobek původní první fundamentální formy, můžeme zahrnout i je. S pomocí
komplexní analýzy lze ukázat, že planární body minimální plochy jsou buď izolo-
vané, nebo tvoří celou plochu, a ta je tedy rovinou ([AP, str. 331]); to je navíc
důsledkem obecnějšího faktu podle [GI, str. 187], že na jiných plochách než sféře
a rovině jsou kruhové body izolované. V rámci rozšířené definice konformního
zobrazení tak můžeme předchozí tvrzení shrnout takto:

Důsledek 16. Nechť S je souvislá plocha. Pak její Gaussovo zobrazení je kon-
formní právě tehdy, když ve všech jejích bodech jsou velikosti hlavních křivostí
stejné.

Tento důsledek pěkně propojuje klasifikaci bodů na ploše (Definice 15) se spe-
ciálním případem hyperbolických bodů, splňujících podmínku minimality. Z hle-
diska této klasifikace tak dostáváme tři skupiny speciálních ploch – sféru, rovinu
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a netriviální minimální plochy – společně charakterizované jedinou vlastností,
konformitou Gaussova zobrazení.

A jak tedy obecně sestrojit (lokální) konformní parametrizaci netriviální mi-
nimální plochy S? Díky Tvrzení 14 vidíme, že G je konformní lokální difeomor-
fismus mezi S a S2. Najdeme jistě proto takovou O ⊆ S, že restrikce G|O je
difeomorfismus, a to navíc takový, že alespoň jeden bod sféry není v jeho ob-
raze. Z tohoto bodu sféry pak můžeme provést klasickou stereografickou projekci
Π : S2 → R2, která rovněž je konformním difeomorfismem. Konformní difeomor-
fismy jsou zřejmě invariantní vůči skládání, a tak za hledanou lokální parametri-
zaci můžeme vzít zobrazení G|−1

O ◦Π−1 : R2 → O, definované na obrazu zobrazení
inverzního, které bude také konformní.

Díky této vlastnosti minimálních ploch tak má dobrý smysl snažit se volit
takové jejich parametrizace, které jsou konformní.

V následující kapitole přiblížíme a dále rozvedeme uvedené vlastnosti na kon-
krétních typech minimálních ploch.
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Kapitola 3

Význačné příklady minimálních
ploch

V předchozí kapitole jsme odvodili podmínku H = 0 a tyto plochy nazvali mi-
nimálními. Jaké konkrétní tvary ploch se ale za touto kvalitou skrývají? Ač-
koliv jsme uvedli několik ekvivalentních či skoro ekvivalentních charakterizací,
abychom se dostali k nahlédnutelným výsledkům, je třeba pojem ještě konkreti-
zovat. K tomu se dobře hodí zvolit nějakou další, geometricky zřetelnou vlastnost,
a zkoumat plochy s oběma kvalitami zároveň. Právě proto se nyní zaměříme na
případy rotačních a přímkových minimálních ploch, čímž se snad lépe ozřejmí,
jaké nároky vlastně podmínka minimality klade.

3.1 Rotační minimální plochy

Rotační plochy patří mezi jednu z nejlépe uchopitelných skupin ploch, neboť vzni-
kají rotací (rovinné) křivky kolem dané osy v prostoru. Tento způsob vytvoření
se odráží také v obvyklém způsobu parametrizace. Vzhledem k izometrii můžeme
bez újmy na obecnosti zvolit za osu rotace přímo souřadnicovou osu, např. osu z.
Rotující křivku pak volíme v rovině tzv. osového řezu, tj. v takové, která obsahuje
osu (byť jsou případy, jako u jednodílného hyperboloidu, kdy jiná křivka, např.
s osou mimoběžná přímka, je vlastně jednodušším objektem; zde ale hledáme uni-
verzální postup); nezáleží, ve které z nich, takže pro přehlednost např. v rovině
dourčené osou x. Tedy c(u) = (f(u), 0, g(u)), kde f, g jsou nějaké hladké funkce;
křivka c se pak označuje jako průřezová či profilová. Abychom zabránili vzniku
singulárních bodů, nechť c neprotíná osu rotace, tedy buď f(u) > 0. Rotací pak
vytvoří plochu

p(u, v) = (f(u) cos v, f(u) sin v, g(u)).

Po vzoru geografie se parametrické křivky p(u, v0) označují jako poledníky (též
meridiány) a p(u0, v) jako rovnoběžkové kružnice, příp., je-li kontext jasný, přímo
jako rovnoběžky. Nechť nadále κm označuje normálovou křivost ve směru p′u a κr
normálovou křivost ve směru p′v. Zároveň zřejmě p′u ⊥ p′v.

Není překvapivé, že vlastnosti rotační plochy se odvíjejí od vlastností jejího
meridiánu:
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Lemma 17. Nechť T je libovolný bod rotační plochy, X jeho kolmý průmět na
osu rotace a c jemu příslušný meridián s křivostí κ; nechť S2 označuje průsečík
normálové přímky meridiánu c a osy rotace, pokud existuje. Pak (až na zna-
ménko) κm = κ, κr = 1

|TS2| (resp. κr = 0, pokud normálová přímka je s osou
rotace rovnoběžná) a tyto hodnoty určují hlavní křivosti rotační plochy. (Viz ob-
rázek 3.1.)

Obrázek 3.1: Meridián a křivosti rotační plochy. (Osový řez.)

Důkaz. Podle konstrukce Definice 13 se křivost meridiánu jakožto křivky na ploše
rozkládá do normálové a geodetické složky tak, že κ = κnN+ κg(N× ċ′). Jelikož
meridián leží v rovině osového řezu, a ta je kolmá k p′v, jeho normálový vektor
a normála plochy N splývají (nanejvýš mají opačnou orientaci), a tedy dle Tvrzení
3 je κm = κ.

Podobné úvahy provedeme pro normálovou křivost ve směru p′v rovnoběžkové
kružnice; ta leží v rovině kolmé k ose rotace. Nechť ψ je úhel sevřený normálovým
vektorem kružnice (směr TX) a normálou plochy N (směr TS1); pak opět podle
Tvrzení 3 je κr = κk cosψ, kde κk značí křivost této rovnoběžkové kružnice.
Ovšem křivost kružnice je rovna převrácené hodnotě jejího poloměru, tedy

κr = κk cosψ =
1

|TX|
|TX|
|TS2|

=
1

|TS2|
,

pokud S2 existuje; v opačném případě ψ = π/2, a tedy rovnou κr = 0.
Zbývá ukázat, že normálové křivosti určené těmito dvěma řezy jsou skutečně

hlavní. V důsledku Eulerovy věty, Tvrzení 5, jsou hlavní křivosti rovny extremál-
ním hodnotám normálové křivosti plochy v daném bodě a navíc příslušné směrům
vzájemně kolmým. Rotační plocha je zřejmě souměrná podle svého osového řezu,
a tak i hodnoty normálových křivostí jsou souměrné podle hodnoty κm, takže
se v ní musí nabývat lokálního extrému. Křivost κr odpovídá směru kolmému,
a proto je druhou hledanou hlavní křivostí.
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Poznámka. Pojmy odvozené od normály plochy (tj. křivosti na ploše, Weingarte-
novo zobrazení apod.) se věčně potýkají s technickým úskalím jednoznačnosti

”
až

na znaménko“. Doplňme proto znění Lemmatu 17 intuitivně zřejmým pozorová-
ním: V bodech, kde je meridián konkávní vzhledem k ose rotace, mají příslušné
hlavní křivosti stejné znaménko, zatímco v bodech, kde je konvexní, znaménko
opačné.

Pro hledání rotační minimální plochy tak skutečně stačí zvažovat pouze vlast-
nosti průřezové křivky. Minimální plocha, jejíž parametrizaci odvodíme v následu-
jící větě, se označuje jako katenoid (od catena – řetěz), neboť shodou okolností se
ukazuje, že příslušná průřezová křivka, tzv. řetězovka, má, zhruba řečeno, tentýž
tvar, jaký zaujímá volně prověšený řetěz.

VĚTA 18. Každá rotační minimální plocha je otevřenou podmnožinou katenoidu
nebo roviny.

Důkaz. Odvození v literatuře, např. [AP, str. 312], obvykle pracují už v obecné
parametrizaci rotační plochy. Náš důkaz se bude opírat o převedení podmínky
H = 0 na geometricky zřetelnou podmínku přímo pro průřezovou křivku c. Zač-
něme tak s jejím parametrickým vyjádřením jako grafu funkce y = f(x) (případ,
kdy to učinit nelze, diskutujeme později), kde osa x představuje osu rotace, tedy
y > 0 a

c(x) = (x, y(x))

ċ(x) = (1, y′(x))

c̈(x) = (0, y′′(x))

Z obecného vzorce se odvodí, že křivost křivky (neparametrizované obloukem) je
vyjádřena

κ =
‖ċ× c̈‖
‖ċ‖3

=
|y′′|

[1 + (y′)2]3/2
.

Díky předchozímu Lemmatu 17 dostáváme podmínku minimality pro rotační
plochy ve tvaru κm = −κr. Uvažujme body, kde jsou obě křivosti nenulové; opačný
případ vyšetříme následně. Pak tedy tato rovnost implikuje rovnost příslušných
poloměrů křivosti, neboli, řečeno geometricky v souladu s Definicí 4, střed kři-
vosti meridiánu se v osové symetrii podle příslušné tečny zobrazuje na osu rotace
(viz opět Obrázek 3.1). Použitím vztahu pro derivaci funkce y′ = tg ψ a Pytha-
gorovy věty pro trojúhelník TXS2 tak dostáváme podmínku na y(x) v podobě
diferenciální rovnice

y2 + (yy′)2 =

(
(1 + y′2)3/2

y′′

)2

,

∴ y2(1 + y′2)y′′2 = (1 + y′2)3,

∴ |y · y′′| = 1 + y′2. (3.1)
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Zvolme y · y′′ > 0, tj. y′′ > 0, čili nechť je funkce konvexní; kam vede opačná
volba, ukážeme později. Nejprve se zbavíme druhé derivace pomocí substituce
y′ = dy

dx
= h, tedy y′′ = d

dx

(
dy
dx

)
= dh

dx
= dh

dy
dy
dx

= dh
dy
h. Po dosazení do (3.1) je

y · h · dh

dy
= 1 + h2,

∴
h

1 + h2
dh =

1

y
dy.

Integrováním obou stran rovnosti dostáváme

1

2
ln(1 + y′2) = ln |y|+ c, c ∈ R,

∴ ln
√

1 + y′2 = ln |y · a|,

∴ 1 + y′2 = a2y2, (3.2)

kde c jsme převedli na kladnou konstantu a = exp c. Odmocníme a řešíme tak
diferenciální rovnici y′ =

√
a2y2 − 1, tedy∫

dy√
a2y2 − 1

=

∫
1 dx,

∴
1

a
ln(
√
a2y2 − 1 + ay) = x+ b.

Na levé straně je až na přenásobení konstantou inverzní funkce k hyperbolickému
kosinu, a tak nalezeným řešením skutečně je rovnice tzv. řetězovky

y(x) =
1

a
cosh a(x+ b), (3.3)

kde konstanty a > 0 určují její sklon a b ∈ R libovolné posunutí podél osy
rotace.

Nyní je třeba prošetřit případy, které jsme v průběhu hlavní části důkazu od-
ložili na později. Co když meridián nelze vyjádřit jako graf funkce? Takový případ
nastává tehdy, je-li v daném bodě meridiánu tečna kolmá k ose rotace. Pak ale
normála rovnoběžkové kružnice a normála plochy jsou k sobě kolmé a z Lem-
matu17 a podmínky minimality je κm = −κr = 0, takže jde o planární bod.
Z druhé strany, body meridiánu s nulovou křivostí, které jsme v odvození také
vyloučili, implikují tutéž vlastnost. V obou případech bude hledaná plocha obsa-
hovat takové neizolované planární body podél celé příslušné rovnoběžkové kruž-
nice, a tedy podle diskuse před Důsledkem 16 rotovanou křivkou nemůže být než
část přímky kolmé k ose rotace, abychom jako rotační minimální plochu dostali
otevřenou podmnožinu roviny.

Zbývá vyšetřit volbu y · y′′ < 0 v rovnici (3.1), neboť případ y′′ = 0 vede
k nulové křivosti výše. Řešíme zdánlivě obdobnou úlohu až po výraz (3.2), kde
logaritmus převede zápornou hodnotu na hodnotu převrácenou a dostaneme tak
diferenciální rovnici 1 + y′2 = a2/y2. Z ní vypočteme, že y = ±

√
a2 − (x+ b)2,

a > 0, b ∈ R, tedy nalezeným meridiánem je kružnice o poloměru a a středu na
ose rotace. Příslušnou rotační plochou tak je sféra, která samozřejmě není mini-
mální plochou; právě volba znaménka y′′ vyjadřovala, zda jsou hodnoty hlavních
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křivostí stejné, nebo opačné, což se při práci s poloměry křivostí ztratilo. Tím také
dokreslujeme souvislost sféry a minimálních ploch, jak jsme je shrnuli v Důsledku
16.

Nakonec se sluší dodat, že zřejmě, např. právě pohledem na hodnoty hlavních
křivostí, nelze

”
hladce slepit“ ani katenoid s rovinou, ani jednotlivé katenoidy pro

různé konstanty a mezi sebou.

Víme, že izometrie prostoru vlastnosti plochy nemění, a proto nadále v rovnici
(3.3) zanedbávejme posunutí b podél osy rotace.

Poznámka. Dokázali jsme, že jedinými rotačními minimálními plochami jsou ro-
vina a výše uvedená třída katenoidů. Je tedy nasnadě se ptát, zda pro nějaké
hodnoty parametru a se tyto katenoidy limitně neblíží rovině. To odpovídá tomu,
že by se rotovaná řetězovka (3.3) blížila přímce kolmé k ose; tu ovšem nelze vy-
jádřit jako graf funkce. Proto ji bude třeba popsat inverzně, kdy prohodíme roli
proměnných x a y; ve značení odpovídajícímu parametrizaci ze závěru důkazu vi-
díme, že a−1 ln(

√
a2x2 − 1 + ax) = y, přičemž aby výraz na levé straně byl dobře

definován, je x ≥ a−1. Ukažme nyní, že y = 0 pro a→∞. Vskutku, pro pevné x
je

lim
a→∞

ln(
√
a2x2 − 1 + ax)

a
= lim

a→∞

ax2 + x
√
a2x2 − 1

a2x2 − 1 + ax
√
a2x2 − 1

=

= lim
a→∞

1

a

x2 + x
√
x2 − 1

a2

(x2 − 1
a2

) + x
√
x2 − 1

a2

= 0,

kde v první rovnosti jsme úspěšně použili l’Hospitalovo pravidlo. Pro a → ∞
tedy skutečně jako rotovaná křivka vychází polopřímka (x, 0, 0), x ≥ 0.

Dále, ze sudosti funkce cosh zároveň ihned plyne, že konstanta −a určuje
křivku osově souměrnou, která je součástí téže rotační plochy; můžeme proto a
symetricky rozšířit do záporných čísel. Z rovnice (3.3) tak dostáváme skupinu
rotačních minimálních ploch Sa, a 6= 0, parametrizovaných

pa(u, v) = (
1

a
cosh au cos v,

1

a
cosh au sin v, u).

Poznámka 19. Podle Tvrzení 10 je minimalita plochy invariantní také vůči
stejnolehlosti prostoru (x, y, z) 7→ (kx, ky, kz), k 6= 0. Jak účinkuje zde? Pro (ka−1

cosh au cos v, ka−1 cosh au sin v, ku) můžeme provést reparametrizaci u 7→ k−1u,
čímž dostáváme tvar (ka−1 cosh ak−1u cos v, ka−1 cosh ak−1u sin v, u). Dilatace tak
pouze odpovídá změně konstanty a 7→ ak−1 a žádnou novou minimální plochu už
takto nenajdeme.

Spojme proto tato dvě pozorování dohromady a zaměňme a 7→ a−1, aby para-
metr a přímo odpovídal dilataci a plocha se tak stala rovinou pro a→ 0; můžeme
shrnout:

Důsledek 20. Až na eukleidovskou shodnost odpovídají rotační minimální plochy
třídě ploch Sa, a ∈ R, které lze parametrizovat jako

pa(u, v) = (a cosh
u

a
cos v, a cosh

u

a
sin v, u)

pro a 6= 0 a p0(u, v) = (u cos v, u sin v, 0), kde u, v ∈ R. (Viz Obrázek 3.2.)

Tuto parametrizaci dále využijeme v Kapitole 3.3.
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Obrázek 3.2: Ukázky katenoidů pro a = 1
2
, a = 1 a a = 3

2
. Omezeno

u ∈ (− ln 5, ln 5), v ∈ (−π, π).

3.2 Přímkové minimální plochy

Přímkové plochy jsou další skupinou ploch s názorným odvozením. V analogii
ke křivkám, vznikají jakoby spojitým pohybem nikoliv bodu, nýbrž přímky; ta-
ková plocha je tak vlastně tvořena jednoparametrickou soustavou přímek, které
se nazývají tvořicí přímky nebo generátory. Je tedy nasnadě volit parametrizaci
tvaru

p(u, v) = c(u) + vd(u),

kde křivka c(u), tzv. řídicí křivka (directrix ), protíná všechny přímky dané plochy,
a d(u) určuje směr tvořicí přímky v příslušném bodě řídicí křivky. Vektor d tak
můžeme nadále bez újmy na obecnosti volit jednotkový. Jelikož c a d závisejí
pouze na parametru u, budeme nadále v případech, kde nemůže dojít k omylu,
vynechávat značení proměnné, a ċ, ḋ bude značit derivaci podle u.

Vítané zjednodušení nám zaručuje existence tzv. strikční křivky (line of
striction, česky též křivka zúžení). Jedná se o jeden z klíčových pojmů pro ucho-
pení přímkových ploch, proto ukážeme jeho odvození, založené na cvičení 5.3.4
v [AP].

Lemma 21. Nechť p(u, v) = c(u) + vd(u) je parametrizace přímkové plochy
a nechť ḋ(u) 6= 0 pro všechna u. Pak na každé tvořicí přímce této plochy existuje
právě jeden bod takový, že ḋ(u) je v tomto bodě kolmý na plochu. (Takový bod se
nazývá strikční nebo také centrální bod tvořicí přímky.)

Důkaz. Ke každému u vlastně hledáme v = v(u), aby byla splněna požadovaná
podmínka kolmosti:

ḋ(u) ⊥ 〈{p′u(u, v),p′v(u, v)}〉 ⇔ ḋ(u) · (ċ(u) + vḋ(u)) = 0 ∧

∧ ḋ(u) · d(u) = 0⇔ v =
−ḋ(u) · ċ(u)

‖ḋ(u)‖2
,

kde poslední ekvivalence plyne z toho, že ḋ(u) ·d(u) = 0 je splněno již z předpo-
kladu ‖d(u)‖ = 1.

Množina těchto centrálních bodů je pak onou strikční křivkou a je tedy para-
metrizována

γ(u) = p(u, v(u)) = c(u)− ḋ(u) · ċ(u)

‖ḋ(u)‖2
d(u).
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Předpoklad ḋ(u) 6= 0 byl třeba také k tomu, aby následující praktická podmínka
neplatila triviálně pro nekonečně mnoho křivek plochy, ale jen pro strikční křivku:

Lemma 22. Pro každé u je γ̇ · ḋ = 0.

Důkaz. Je

γ̇ = ċ− d

du

(
ḋ · ċ
‖ḋ‖2

)
d− ḋ · ċ
‖ḋ‖2

ḋ,

a tedy γ̇ · ḋ = ċ · ḋ− (ḋ · ċ)‖ḋ‖2/‖ḋ‖2 = 0.

Důsledek 23. Každou přímkovou plochu p(u, v) = c(u) + vd(u), pro niž ḋ 6= 0,
lze parametrizovat tak, aby ċ · ḋ = 0 a ‖ḋ‖ = 1.

Důkaz. Podle Lemmat 21 a 22 u každé takové přímkové plochy existuje strikční
křivka a je určena jednoznačně; můžeme proto provést reparametrizaci v 7→ v +
v(u) posunutím v do příslušného centrálního bodu, tedy

p(u, v) 7→ p(u, v + v(u)) = c(u) + vd(u)− ḋ(u) · ċ(u)

‖ḋ(u)‖2
d(u) = γ(u) + vd(u).

Za řídicí křivku c tak zvolíme příslušnou strikční křivku. Zároveň ani u původní c,
ani při hledání strikční křivky jsme nikde nevyžadovali parametrizaci obloukem,
takže následně můžeme ještě v souladu s Tvrzením 1 parametr u přizpůsobit tak,
aby ‖ḋ‖ = 1. (Dále tedy budeme derivaci d značit d′.)

Takto vybaveni už přistupme ke zkoumání přímkových minimálních ploch.
Ukážeme, že tzv. helikoid (od helix – šroubovice), což je plocha, která vznikne rov-
noměrným otáčením a k němu kolmým posouváním, tj. tzv. šroubováním, tvořicí
přímky, je dalším charakteristickým případem minimální plochy, neboť je vedle
roviny jedinou minimální přímkovou plochou. Zatímco minimalita helikoidu byla
ukázána už roku 1776 J. B. Meusnierem, jeho jedinečnost jako přímkové mini-
mální plochy dokázal belgický matematik Eugen Charles Catalan v roce 1842
([AF, str. 33]).

Terminologická poznámka: Helikoid občas vymezuje různě rozsáhlou třídu ploch.
Ve většině diferenciálně geometrických publikací ([AP], [AF], [JO]) skutečně ozna-
čuje plochu, kterou odvodíme. V [GI, str. 210] se ovšem za helikoid považují
všechny plochy, které vznikly šroubováním libovolné (i prostorové) křivky (tedy
česky běžně tzv. šroubové plochy), a obvyklý helikoid je tam vymezen jako right
helicoid. Z pohledu deskriptivní geometrie se pak helikoid popisuje také jako
přímý šroubový konoid. (Názvosloví přímkových ploch je často ovlivněno oblastí
deskriptivní geometrie, neboť mnohé tyto plochy jsou dobře využitelné pro tech-
nickou a stavební praxi.) Konoid proto, že tvořicí přímky jsou rovnoběžné s da-
nou rovinou (takové přímkové plochy se ještě obecně označují jako Catalanovy)
a všechny protínají danou přímku; přímý (right) proto, že ji protínají pod pravým
úhlem; a šroubový proto, že tvořicí přímky jsou podrobeny šroubovému pohybu.

Nyní už ale ke slíbenému tvrzení:

VĚTA 24. Každá přímková minimální plocha je otevřenou podmnožinou heliko-
idu nebo roviny.
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Důkaz. Postup důkazu v zásadě sleduje myšlenku důkazu tvrzení 12.2.4 v [AP],
nicméně některé kroky budou provedeny odlišně, když více využijeme asympto-
tických směrů. Na rozdíl od případu rotačních ploch, kde už obecně známe směry
hlavních křivostí (podél poledníků a rovnoběžek), u přímkových ploch takovou
možnost nemáme. Jediné, od čeho se můžeme odrazit, je zřejmý fakt, že normá-
lová křivost podél tvořicích přímek je nulová. Dle Tvrzení 8(iv) pak je taková
plocha minimální právě tehdy, když i ve směru k němu kolmém je normálová kři-
vost nulová; jinými slovy, využijeme ekvivalentní charakterizaci minimality plochy
pomocí kolmosti asymptotických směrů.

Nejprve, je-li ḋ 6= 0, předpokládejme parametrizaci podle Důsledku 23. Pak
p′u = ċ + vd′, p′v = d. Najdeme nějaký tečný vektor w kolmý k p′v pomocí jeho
rozkladu do báze, tj. w = αp′u + βp′v. Zajímá nás pouze směr, proto bez újmy
na obecnosti položme α = 1 a po přenásobení (·p′v) dostáváme 0 = p′u · p′v + β,
neboť ‖p′v‖ = 1. Jelikož d · d′ = 0, je tedy

w = p′u − (d · ċ)p′v = ċ + vd′ − (d · ċ)d.

Uvažujme nyní nějakou křivku γ(t) = p(u(t), v(t)) na ploše takovou, že γ̇ = w.
Normálová křivost této křivky je nulová právě tehdy, když její hlavní normála
n leží v tečném prostoru, tedy kolmo k normále plochy. Nemůžeme počítat n
jako derivaci w, neboť není zaručeno, že ‖w‖ = 1, nicméně obecně γ̈ ∈ 〈{γ̇,n}〉,
a proto se podmínka kolmosti zachová ekvivalentně i pro derivaci w. Tu ovšem
musíme provést podél uvažované křivky γ, tedy právě ve směru w. Využitím
linearity totálního diferenciálu, přičemž ∇p′

u
w = w′u, ∇p′

v
w = w′v, dostáváme

∇ww = w′u − (d · ċ)w′v = c̈ + vd′′ − [(d′ · ċ + d · c̈)d + (d · ċ)d′]− (d · ċ)d′.

Zajímá nás kolmost k normále plochy, takže p′u × p′v ani nemusíme norma-
lizovat, a po úpravě předchozího vyjádření ∇ww obdržíme nutnou a postačující
podmínku pro přímkovou minimální plochu ve tvaru

[c̈ + vd′′ − (d · c̈)d− 2(d · ċ)d′] · [(ċ + vd′)× d] = 0. (3.4)

Rovnost má platit pro všechna v, proto u každé jeho mocniny musí být koe-
ficient nulový, a rovnice (3.4) je tak ekvivalentní soustavě rovnic

c̈ · (ċ× d)− 2(d · ċ)d′ · (ċ× d) = 0, (3.5)

c̈ · (d′ × d) + d′′ · (ċ× d) = 0, (3.6)

d′′ · (d′ × d) = 0, (3.7)

kde některé členy tvaru smíšeného vektorového součinu vymizely z důvodu line-
ární závislosti příslušných vektorů.

Rovnice (3.7) znamená, že d,d′,d′′ jsou lineárně závislé, tedy existuje rozklad
d′′ = αd+βd′. Protože d ·d′ = 0, tedy d′′ ·d = −d′ ·d′ = −1, a také d′ ·d′′ = 0, je
α = −1, β = 0, čili d′′ = −d. Křivost křivky d je proto konstantně rovna jedné,
a zároveň pro derivaci její binormály platí, že

b′ = (−d′ × d)′ = −(d′′ × d)− (d′ × d′) = 0,

a tedy torze křivky d je nulová. Proto nutně d parametrizuje kružnici, neboli
všechny přímky hledané plochy jsou rovnoběžné s pevně danou rovinu. Bez újmy
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na obecnosti fixujme tuto tzv. řídicí rovinu v prostoru jako rovinu kolmou k ose z,
tedy zapišme d(u) = (cosu, sinu, 0).

Tím se nám také zjednodušuje rovnice (3.6). Opět přes argument lineární
závislosti vidíme, že c̈ je taktéž rovnoběžná s řídicí rovinou, neboli c(u) = (f(u),
g(u), au+b), kde f, g jsou nějaké, zatím neznámé, hladké funkce, a a, b konstanty.
Pro a = 0 je i sama c rovnoběžná s řídicí rovinou, a výslednou plochou tak je
rovina, příp. její otevřená podmnožina. V opačném případě po dosazení do rovnice
(3.5) dostáváme přímým výpočtem, že

g̈ cosu− f̈ sinu = 2(ḟ cosu+ ġ sinu) (3.8)

Derivováním podmínky ċ · d′ = 0, tj. ḟ sinu = ġ cosu, zároveň obdržíme rovnost
f̈ sinu+ ḟ cosu = g̈ cosu− ġ sinu, takže po dosazení do rovnice (3.8) je

ḟ cosu+ ġ sinu = 0.

To spolu s podmínkou ḟ sinu = ġ cosu zřejmě vede k jedinému řešení ḟ = ġ = 0.
Shrnuto, dospěli jsme k ploše ve tvaru

p(u, v) = (k, l, au+ b) + v(cosu, sinu, 0),

kde a, b, k, l ∈ R jsou konstanty. Až na translaci o vektor (k, l, b) a otočení v R3

(kdy jsme řídicí rovinu fixovali kolmo k ose z) dostáváme výslednou parametri-
zaci ve tvaru p(u, v) = (v cosu, v sinu, au), což je zřejmě plocha, která vznikne
rovnoměrným otáčením a zároveň posouváním, tedy šroubováním tvořicí přímky
podél kolmé osy, tj. slibovaný helikoid.

Jelikož jsme pro účely výpočtu předpokládali, že c je strikční křivka, je nutné
ještě prozkoumat, co se stane, nebude-li splněn předpoklad její existence, tj.
podmínka ḋ 6= 0. Předpokládejme, že pro nějaké u0 je ḋ(u0) = 0. Pak ale
p′u(u0, v) = ċ, p′v(u0, v) = d a p′u × p′v je tedy konstantní podél celé přímky
c(u0) + vd(u0) (taková přímka se také nazývá torzální oproti tzv. regulárním
přímkám, které jsme uvažovali doposud). To ovšem znamená, že ve všech bodech
této přímky je W(p′v) = 0, čili p′v je hlavní vektor s jemu odpovídající hlavní
křivostí κ1 = 0. Z podmínky minimality tak ale podle Eulerovy věty, Tvrzení 5,
musí být všechny body podél této přímky planární a opět podle Kapitoly 2.2,
když planární body nejsou izolované, je celá minimální plocha rovinou.

Zbývá dodat, že, např. z toho důvodu, že výše odvozené helikoidy neobsahují
žádnou přímku s parabolickými body, nelze žádný helikoid

”
hladce slepit“ s ro-

vinou, a proto je každá minimální plocha otevřenou podmnožinou buď helikoidu,
nebo roviny.

Poznámka. Strikční křivka má ve skutečnosti další zajímavé geometrické vlast-
nosti. Můžeme je ilustrovat na právě odvozeném helikoidu, ale platí obecně. Před-
stavme si nějaké dvě mimoběžné tvořicí přímky plochy; mezi nimi sestrojme jejich
nejkratší příčku. (V našem případě jí je stále osa z.) Když nyní budeme volit dru-
hou tvořicí přímku blíže a blíže, v limitním případě se ona příčka mimoběžek
redukuje v bod; a ukazuje se, že to je právě onen strikční neboli centrální bod.
Strikční křivka pak je jakousi nejkratší křivkou protínající všechny tvořicí přímky;
pro podrobnější úvahy viz [GI, str. 207 an.].
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Velikosti konstanty a se říká redukovaná výška závitu, neboť zřejmě udává,
o kolik se přímka posune při otočení o jeden radián; |2πa| se pak označuje jako
výška závitu (pitch, [AP, str. 33]). Pro a > 0 vzniká tzv. pravotočivá šroubová
plocha, pro a < 0 levotočivá (tato vlastnost se nazývá chiralita).

Poznámka 25. Podobně jako u katenoidu se můžeme ptát, jaký vliv má na
plochu dilatace prostoru faktorem k 6= 0. Pro p(u, v) = (kv cosu, kv sinu, kau)
lze provést reparametrizaci v 7→ k−1v a dilatace tedy odpovídá k-násobku výšky
závitu, takže žádnou další novou plochu nedostáváme. Na rozdíl od katenoidu,
dilatace faktorem k = −1, tedy a 7→ −a, není izometrií dané plochy, nýbrž
převrací chiralitu.

Nadále prohoďme role u a v (další část prozradí proč) a můžeme shrnout:

Důsledek 26. Až na eukleidovskou shodnost odpovídají přímkové minimální plo-
chy třídě ploch Sa, a ∈ R, které lze parametrizovat jako

pa(u, v) = (u cos v, u sin v, av),

kde u, v ∈ R. (Viz Obrázek 3.3.)

Snadným výpočtem podle [AF, str. 33] se na závěr této části ujistíme, že
helikoid skutečně splňuje podmínku, kterou jsme použili v důkazu, a navíc na-
hlédneme, jak vypadá jeho řez rovnoběžný s osou:

Tvrzení 27. V libovolném bodě helikoidu je normálová křivost ve směru kolmém
k tvořicí přímce nulová.

Důkaz. Vzhledem k symetrii helikoidu, uvažujme bod X v libovolné vzdálenosti
u0 bez újmy na obecnosti na ose x, tj. X = p(u0, 0) = (u0, 0, 0). Veďme tímto
bodem normálový řez kolmý k přímce, tedy řez rovinou x − u0 = 0. Pro v ∈
(−π

2
, π

2
) je výsledkem křivka c(v) = (u0, u0 tan v, av), tedy graf funkce tangens

v rovině řezu. V jejím bodě c(0) = X tak zřejmě dochází k inflexi, a protože jsme
tímto bodem vedli normálový řez, je skutečně κn = κ = 0.

Obrázek 3.3: Ukázky helikoidů pro a = −1
3

(levotočivý), a = 1
3

a a = 1 (pravo-
točivé). Omezeno u ∈ (−2, 2), v ∈ (−π, π).
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3.3 Dualita katenoidu a helikoidu

V předchozích dvou částech jsme z původní, poměrně mlhavé podmínky H = 0
odvodili, že rotační a přímkové minimální plochy tvoří už jen úzkou jednoparame-
trickou skupinu ploch, tzv. katenoidy a helikoidy. O to překvapivěji možná působí
výsledek, který je uvádí v souvislost. Ačkoliv v Kapitole 2.2 jsme obecně ukázali,
jak lze netriviální minimální plochy konformně parametrizovat, dle Theorematu
egregium, Tvrzení 12, je zřejmé, že nemohou být s rovinou lokálně izometrické;
minimalita plochy navíc ani není vůči lokální izometrii invariantní. Přesto však
mezi minimálními plochami lokální izometrii najdeme:

Budeme postupovat podle [AP], cvičení 6.2.3 a cvičení 12.5.3, přičemž ale dále
zdůrazníme některé zajímavé geometrické souvislosti. Zvolme podle Důsledků 20
a 26 v obou případech a = 1 a pro účely této části parametrizujme

katenoid: q(u, v) = (coshu cos v, coshu sin v, u),

helikoid: r(u, v) = (− sinhu sin v, sinhu cos v,−v).

Je r(u, v) stále parametrizací helikoidu? Ano: nejprve u 7→ sinhu, tedy původní
(u cos v, u sin v, v) 7→ (sinhu cos v, sinhu sin v, v), což se ukáže jako konformní pa-
rametrizace. Zbytek už je jen izometrie R3, totiž nejprve zrcadlení podle roviny
xy, tedy z 7→ −z a pak posunutí o π/2 ve směru osy z, tedy složeno dohromady
z 7→ −z + π/2; chceme-li nyní reparametrizovat takto upravenou z-ovou souřad-
nici −v + π/2 do tvaru −v, znamená to v ostatních souřadnicích v 7→ v + π/2,
čili skutečně cos v 7→ − sin v a sin v 7→ cos v.

Definujme nyní periodickou, jednoparametrickou třídu ploch s parametrem t
jako lineární kombinaci katenoidu a helikoidu předpisem

p(t;u, v) = cos t q(u, v) + sin t r(u, v).

Pro t = 0, ale díky symetrii i pro t = π dostáváme původní katenoid; pro t = π/2
levotočivý helikoid a pro t = 3π/2 jeho pravotočivou verzi.

Tvrzení 28. Všechny plochy třídy p(t;u, v) jsou navzájem lokálně izometrické.

Důkaz. Přímo spočítáme 1. fundamentální formu v závislosti na t. Zřejmě je

p′u(t;u, v) = cos t

sinhu cos v,
sinhu sin v,

1

+ sin t

− coshu sin v,
coshu cos v,

0

 ,
p′v(t;u, v) = cos t

− coshu sin v,
coshu cos v

0

+ sin t

− sinhu cos v,
− sinhu sin v,
−1

 .
Díky vlastnostem goniometrických a hyperbolických funkcí se mnoho členů v pří-
slušných skalárních součinech sečte a vyruší, a přímým výpočtem tak dostáváme
první fundamentální formu vůči bázi B = {p′u(t;u, v),p′v(t;u, v)} v nečekaně
jednoduchém tvaru

[I]B(t;u, v) =

(
cosh2 u 0

0 cosh2 u

)
.

Vidíme, že první fundamentální forma plochy je nezávislá na t, a proto podle
Tvrzení 11(i) jsou plochy p(t;u, v) navzájem lokálně izometrické.
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Obrázek 3.4: Sekvence izometrické deformace katenoidu v helikoid; parametr t
od 0 do π/2 s krokem π/10. Omezeno u ∈ (− ln 10, ln 10), v ∈ (−π, π).

Takováto spojitá transformace, při níž jsou všechny plochy lokálně izomet-
rické, se označuje jako izometrická deformace ([AP, str. 132]), neboť ačkoliv plo-
cha spojitě mění tvar, délky na ní zůstávají neměnné; viz Obrázek 3.4. Zatímco
pro případy tzv. rozvinutelných přímkových ploch, které jsou takto deformova-
telné do roviny, jde o pojem intuitivní, tato transformace ukazuje, že má smysl
uvažovat jej i pro plochy s nenulovou Gaussovou křivostí. Navíc zde platí:

Tvrzení 29. V daném bodě plochy p(t;u, v) je tečný prostor nezávislý na t.

Důkaz. Pokračujeme v přímých výpočtech. Po normalizaci p′u × p′v je

N(t;u, v) =

(
cos v

coshu
,

sin v

coshu
,

sinhu

coshu

)
.

Normála plochy v bodě je tak invariantní vůči dané deformaci, a stejně tedy
i tečný prostor.

Mění se tak pouze umístění tečné roviny v prostoru, nikoliv její směr. To také
znamená, že Gaussovo zobrazení G je pro všechny plochy třídy p(t;u, v) stejné.
Na tomto místě je vhodné si uvědomit, že ačkoliv při transformaci p(0;u, v) 7→
p(π;u, v) dostáváme stejnou množinu bodů prostoru, tj. tutéž plochu, je odlišně
parametrizována v tom smyslu, že normála N(0;u, v) směřuje dovnitř téhož kate-
noidu, zatímco N(π;u, v) vně. Tato transformace tedy jakoby převrací katenoid

”
naruby“. Z podoby první fundamentální formy rovněž vidíme, že jsme skutečně

vybrali konformní parametrizaci. To ale není vše:

Tvrzení 30. Všechny plochy třídy p(t;u, v) jsou minimální.
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Důkaz. Ke zkoumání křivosti ploch potřebujeme znát derivaci Gaussova zobra-
zení vzhledem k vektorům tečného prostoru, tj. Weingartenovo zobrazení, takže
počítáme dále:

p′′uu(t;u, v) = cos t

coshu cos v,
coshu sin v,

0

+ sin t

− sinhu sin v,
sinhu cos v,

0

 ,
p′′uv(t;u, v) = cos t

− sinhu sin v,
sinhu cos v,

0

+ sin t

− coshu cos v,
− coshu sin v,

0

 ,
p′′vv(t;u, v) = cos t

− coshu cos v,
− coshu sin v,

0

+ sin t

 sinhu sin v,
− sinhu cos v,

0

 .
Vzhledem k očividným podobnostem už ani tolik nepřekvapí, že po dosazení dle
Definice 11 vychází druhá fundamentální forma ve tvaru

[II]B(t;u, v) =

(
− cos t sin t
sin t cos t

)
,

tedy sice závislá na parametru t, ale zato ve všech bodech plochy stejná. Konečně,
v důsledku téže definice je WB = [I]−1

B [II]B, čili

WB(t;u, v) =

(
− cos t

cosh2 u
sin t

cosh2 u
sin t

cosh2 u
cos t

cosh2 u

)
Jelikož střední křivost je definována jako polovina stopy Weingartenova zobrazení,
je skutečně pro všechna t ve všech bodech plochy H = 0.

Důsledek 31. Všechny rotační a přímkové minimální plochy patří do dvoupara-
metrické třídy minimálních ploch Sa(t), kde faktor a ∈ R působí jako stejnolehlost
R3 a t ∈ R zprostředkovává izometrickou deformaci mezi plochami (pro pevné
a), a tuto třídu až na eukleidovskou shodnost můžeme konformně parametrizovat
předpisem

pa(t;u, v) = a cos t q(u, v) + a sin t r(u, v)

pro a 6= 0 a p0(t;u, v) = p0(0;u, v) = (u cos v, u sin v, 0), kde u, v ∈ R.

Důkaz. Invariance minimality vůči a vyplývá z už dříve použitého Tvrzení 10
a vůči parametru t z Tvrzení 30. Konformitu jsme nahlédli z matice první funda-
mentální formy plochy v důkazu Tvrzení 28 a zřejmě se nezmění ani po přenáso-
bení faktorem a.

Poznámka 32. Dokončeme popis třídy ploch S1(t); případná úprava pro dilataci
faktorem a je přímočará. Element plochy těchto minimálních ploch je dS1(t) =
cosh2 u. Gaussova křivost

K(t;u, v) = − 1

cosh4 u

také závisí pouze na u, což odpovídá důsledku Theorematu egregium. Také vi-
díme, že v souladu s Tvrzením 14 je W2 = −K I, čili Gaussovo zobrazení je
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konformní. Po krátkém výpočtu dále zjistíme vlastní čísla a jim příslušné vlastní
vektory (směry) Weingartenova zobrazení a dostáváme tak

hlavní křivost κ1 =
1

cosh2 u
s hlavním vektorem t1 = (cos t− 1)p′u − sin t p′v,

hlavní křivost κ2 = − 1

cosh2 u
s hlavním vektorem t2 = (cos t+ 1)p′u − sin t p′v,

pro t 6= kπ, k ∈ Z; pro t = 2kπ, k ∈ Z, pak t1 = p′v, t2 = p′u, resp. pro t =
π + 2kπ, k ∈ Z, pak t1 = p′u, t2 = p′v. (Toto opatření pro k-násobky π je jen
technického rázu, aby v univerzálním předpise nevycházel triviální hlavní vektor.)
Snadno se ověří, že hlavní vektory jsou skutečně vzájemně kolmé. Zřejmě jsme
tak katenoid parametrizovali pomocí hlavních křivek, tj. poledníků a rovnoběžek,
zatímco helikoid pomocí křivek asymptotických, tj. přímek a šroubovic.

Popsaná izometrická deformace nám navíc dává silný nástroj ke zkoumání
vlastností katenoidu a helikoidu. Stačí popsat nějakou vlastnost na jedné z těchto
ploch a ověřit, že je invariantní vůči transformaci; pak ji můžeme přenést na
druhou plochu. Dostáváme také navzájem si odpovídající pojmy, např.:

katenoid←→ helikoid

řetězovka (poledník)←→ tvořicí přímka

kružnice (rovnoběžka)←→ šroubovice

hrdlová kružnice←→ strikční křivka (osa)

Z intuitivního pohledu není překvapivé, že lokální izometrie i dilatace zachovávají
geodetiky, jak se tvrdí např. v [AP, str. 263]. Vlastnost

”
býti geodetikou“ je tak

rovněž invariantní vůči této deformaci. Existují metody, jak kvalitativně popsat
geodetiky na rotační ploše (viz např. [AP, str. 227–235]); tak bychom díky du-
alitě zároveň mohli popsat geodetiky na helikoidu. Zde ale uvedeme jen zřejmé
pozorování: Všechny přímky jsou zřejmě geodetikami, což odpovídá tomu, že na
(obecné) rotační ploše poledníky jsou geodetické. Naopak, z rovnoběžkových kru-
žnic jsou na rotační ploše geodetické jen ty v extremálních bodech poledníku,
v našem případě tedy pouze hrdlová kružnice; proto na helikoidu je geodetikou
pouze strikční křivka, nikoliv ale ostatní šroubovice.

Výše uvedené výpočty dále ukazují, že důležité veličiny jako Gaussova křivost,
element plochy či hlavní křivosti u katenoidu i helikoidu závisejí pouze na u,
nikoliv na v. To odpovídá duální konstrukci obou ploch:

rotační pohyb řetězovky←→ šroubový pohyb přímky.

Pro dokreslení ukážeme, že parametr v dokonce zprostředkovává šroubový pohyb
v průběhu celé deformace:

Definice 22. Křivka se nazývá (kruhová) šroubovice (circular helix ), pokud její
křivost a torze jsou konstantní funkce. Křivka se nazývá zobecněná šroubovice
(generalized helix ), pokud svírá konstantní úhel s danou přímkou, což je ekviva-
lentní tomu, že poměr její křivosti a torze je konstantní (cvičení 2.3.3 v [AP]).

Tvrzení 33. Parametrické křivky c(v) = p(t0;u0, v) jsou šroubovicemi pro všech-
na t0, u0.
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Důkaz. Ukážeme, že křivost κ těchto křivek nezávisí na v a zároveň jejich tečný
vektor svírá pro dané t0, u0 konstantní úhel ϕ s osou z. To je dle předchozí definice
ekvivalentní tomu, že poměr křivosti a torze je konstantní, a je-li konstantní sama
křivost, musí být konstantní i torze.

Podle výpočtů v Tvrzení 28 je ‖ċ(v)‖ = ‖p′v(t0;u0, v)‖ = coshu0. Vyděle-
ním touto konstantou tak dostáváme parametrizaci obloukem a jednotkový tečný
vektor tvaru t(v) = 1

coshu0
ċ(v). Je

κ(v) = ‖t′(v)‖ =
1

cosh2 u0

√
cos2 t0 cosh2 u0 + sin2 t0 sinh2 u0

s využitím výpočtu p′′vv v Tvrzení 30, což skutečně nezávisí na v. (Správnost
výpočtu si můžeme vyzkoušet např. dosazením t0 = 0, kdy na katenoidu zřejmě
mají rovnoběžkové kružnice q(u0, v) poloměr křivosti roven coshu0.)

Tečný vektor osy z budiž b = (0, 0, 1), a tedy počítáme

cosϕ =
ċ(v) · b
‖ċ(v)‖ ‖b‖

=
− sin t0
coshu0

,

což rovněž nezávisí na v. Podle výše uvedeného je tedy křivka (kruhovou) šrou-
bovicí.

Naopak, pro parametrické křivky c(u) = p(t0;u, v0) není na první pohled
zřejmá jejich kvalita: V t0 = 0 rotuje řetězovka, v t0 = π/2 se šroubuje přímka, ale
pro t0 ∈ (0, π/2) se šroubuje nějaká obecná prostorová křivka, příslušná lineární
kombinace řetězovky a přímky. Společný náhled poskytuje Obrázek 3.5.

Obrázek 3.5: Deformace parametrických křivek. Vlevo šroubovice pro p(t; 0, v);
vpravo lineární kombinace řetězovky a přímky pro p(t;u, 0); v obou případech t
od 0 do π/2 s krokem π/14.
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Závěr

Kam dál?
V této práci jsme se zastavili těsně před branami komplexní parametrizace

minimálních ploch. Tzv. Weierstrassova reprezentace z druhé poloviny 19. sto-
letí je standardní součástí publikací o minimálních plochách a odvozuje se právě
z konformity Gaussova zobrazení, charakteristické vlastnosti minimálních ploch
představené v Kapitole 2.2. Ukazuje, že dualita katenoidu a helikoidu, jak jsme
ji sestrojili, není mezi minimálními plochami náhodná, a ty se tak sdružují do
jednoparametrických asociovaných tříd (associated families). Katenoid a heli-
koid však vynikají tím, že zároveň jsou jedinými netriviálními příklady rotačních,
resp. přímkových minimálních ploch. Proto jsme věnovali pozornost právě jim
a bez komplexního aparátu se obešli.

Výzkum minimálních ploch nicméně stále nepohasíná a přináší i zajímavé
globální výsledky; úvod do globálních vlastností minimálních ploch nabízí mj.
3. kapitola [AF]. Jeden příklad za všechny: Až donedávna byly známy pouze
tři kompletní (tj. nelze je dál spojitě rozšířit) vnořené (neprotínající sebe sama)
minimální plochy s konečnou topologií (mající konečný genus) – rovina, katenoid
a helikoid. Roku 1982 však byl i s přispěním nových metod objeven tzv. Costa-
Hoffmann-Meeks surface (jehož genus je jedna), což bylo impulsem pro další
rozvoj i popularizaci této oblasti, viz článek [ME].

Pozoruhodná jsou také zobecnění vlastnosti minimality. Už dlouho se zkou-
mají plochy s konstantní střední křivostí, které sdílejí některé vlastnosti se svou
speciální podskupinou minimálních ploch, a také vykazují leckteré nečekané geo-
metrické souvislosti (jako např. tzv. Delaunayho plochy). Další cesta pak směřuje
do vyšších dimenzích popisem příslušných variet. Rovnou pro n−dimenzionální
minimální plochy je veden výklad v [JAT].

Jak se snad podařilo nastínit, směrů možného dalšího výzkumu minimálních
ploch je mnoho a předkládaná práce představuje pouze nepatrnou výseč této ob-
lasti. Podstatným motivem však stále zůstává pochopit vzájemné vztahy a sou-
vislosti mezi těmito objekty; tedy např. nejenom spočítat, že katenoid a helikoid
jsou jediné rotační, resp. přímkové minimální plochy a že mezi nimi existuje izo-
metrická deformace, ale i vidět, proč tomu tak je, a v tomto náhledu vnímat
tyto dvě plochy jako příklad jediné plochy, podobně, jako se zdá samozřejmé po-
važovat za kružnici všechny křivky o konstantní křivosti, bez ohledu na jejich
poloměr a umístění v prostoru, a už méně samozřejmé, chápat v některých pří-
padech elipsu, parabolu a hyperbolu jako týž geometrický objekt, kuželosečku.
Nakonec, geometrie je věcí měřítka a pohledu.

35



Literatura

[ME] Emmer, Michele. Minimal surfaces and Architecture: New Forms. Nexus
Network Journal: Architecture & Mathematics. 2013: Volume 15, Issue 2,
pp. 227–239.

[AF] Fomenko, Anatolij Timofejevič a Tuzhilin, A. A. Elements of the geome-
try and topology of minimal surfaces in three-dimensional space. American
Mathematical Society, 1991.

[GI] Hilbert, David a Cohn-Vossen, Stephan. Geometry and the imaginiation.
2. vydání, AMS Chelsea Pub., 1999.

[JO] Oprea, John. The mathematics of soap films: explorations with Maple. Ame-
rican Mathematical Society, 2000.

[HP] Pottmann, Helmut a Bentley, Daril. Architectural geometry. Bentley Insti-
tute Press, 2007.

[AP] Pressley, Andrew. Elementary differential geometry. Springer Undergra-
duate Mathematics Series. 2. vydání, Springer, 2012.

[VS] Souček, Vladimír. Geometrie v R3, 4. semestr, šk. rok 2009/2010 [online].
Poslední revize 21. 5. 2012 [cit. 9. 5. 2014].
Dostupné z: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~soucek/kpl 11 2012.pdf

[JAT] Thorpe, John A. Elementary topics in differential geometry. Springer, 1979.

36

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~soucek/kpl_11_2012.pdf

	Úvod
	Základní pojmy diferenciální geometrie
	Krivky
	Plochy

	Minimální plochy
	Odvození minimální plochy
	Vlastnosti minimálních ploch

	Význacné príklady minimálních ploch
	Rotacní minimální plochy
	Prímkové minimální plochy
	Dualita katenoidu a helikoidu

	Záver
	Literatura

